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ARAÇ PLAKA YERĠNĠN SAPTANMASI 

ÖZET 

Araç plaka tanıma sistemlerinin günümüzde; trafik inceleme/izleme, kontrollü araç 

giriş-çıkışı, trafik akış istatistikleri elde etme gibi birçok alanda uygulamaları 

bulunmaktadır. Araç plaka tanımanın en önemli adımlarından biri plaka yerinin 

saptanmasıdır. Bu çalışmada ayrıt saptamaya dayalı yeni bir araç plaka yer saptama 

yöntemi geliştirilmiştir.  

İlk olarak Canny ayrıt saptayıcısı kullanılarak görüntünün yatay yönde gradyanları 

bulunmuştur. Gradyanlar negatif-pozitif çiftler halinde eşleştirilmiş, tek kalanlar 

elenmiştir. Bu işlem; plakaya ait olmayan kimi ayrıtları elerken, plaka karakter 

ayrıtlarını belirginleştirmiştir. Daha sonra ayrıt çiftlerinin arasında kalan benekler 

morfolojik işlemlerle doldurulmuş ve plaka karakter adaylarını içeren bir görüntüye 

ulaşılmıştır. Bu görüntü üzerinde bağlı bölgeler analizi yapılarak plaka karakter adayı 

öbekleri ayrık olarak elde edilmiştir. Boyutlarına ve karaktere benzerlik oranlarına 

bakılarak bu öbeklerden bir kısmı elenmiştir. Kalan öbeklerin sayıları ve birbirlerine 

göre konumları uygun olanlar birleştirilmiş ve plaka aday bölgeleri oluşturulmuştur. 

Elde edilen bölgeler plaka arka plan renk bilgisi kullanılarak iyileştirilmiştir. Son 

olarak plaka aday bölgeleri; boyutları ve içerdikleri plaka karakter aday sayıları 

dikkate alınarak indirgenmiştir.  

Plaka tanımanın her bir adımı için bir başarım ölçütü tanımlanmıştır. Yöntem  

İTÜ Çoğul Ortam Merkezi-Araç Plaka Tanıma Sistemi (ÇOM-APTS) ile 

karşılaştırılmıştır. 4 farklı veritabanı için elde edilen sonuçlar incelenmiş ve 

geliştirilen yöntemin, yer saptama başarım ölçütüne göre, ortalama %8 daha başarılı 

olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmanın plaka tanımaya olan etkisini görebilmek için 

yer bulma yöntemi ÇOM-APTS ile tümleştirilmiştir. Test sonuçlarına göre plaka 

tanıma başarımı yaklaşık %5 civarında artmıştır. Böylelikle tanıma başarımı 

ortalama %85 düzeyine ulaşan yeni bir ÇOM-APTS elde edilmiştir.  
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VEHICLE LICENSE PLATE LOCALIZATION 

SUMMARY 

Vehicle license plate recognition systems are expected to have numerous 

applications in traffic surveying and monitoring, e.g. finding stolen cars, controlling 

access to car parks and gathering traffic flow statistics. One of the most important 

steps in license plate recognition is the localization of the license plate. This study 

presents a new edge based license plate localization method. 

Firstly, the horizontal gradients of the vehicle image are found by using Canny edge 

detector. Next, the gradients are matched as negative-positive pairs and the singles 

are eliminated. This process, while preserving plate edges, clears some of the noise 

edges outside the plate region. Then, by using morphological operators, the pixels 

between the edge pairs are filled, and as a result a thresholded image that implies the 

plate character candidates is reached. Connected component analysis is applied to 

that thresholded image and plate character candidate blobs are separately obtained. 

According to their dimensions and similarity to a real plate character, some of these 

blobs are eliminated. After that, plate character candidates are merged to create plate 

candidates. At the last stage of the method, using plate background color 

information, plate regions are enhanced.  

A performance evaluation method is defined for each step of the vehicle plate 

recognition system, and the proposed method is compared with license plate 

recognition system (LPRS) which was developed in ITU Multimedia Center. Results 

of the license plate localization rate for different vehicle image databases are shown 

that, the proposed method increases the success rate at by 6%. After integrating the 

new method with the LPRS of ITU Multimedia Center; license plate recognition rate 

is over performed nearly 5% and is raised to the level of 85% average. 
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1. GĠRĠġ 

Bu çalışmada; araç plaka tanıma işleminin en önemli adımlarından biri olan plaka 

yer saptama (PYS) işlemi için geliştirilmiş yeni bir yöntem tanıtılacaktır.  

Yapılan çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde araç plaka tanıma 

sistemi (APTS)‟nin ne olduğu anlatılacak ve PYS problemi tanıtılacaktır. İkinci 

bölümde PYS problemini çözmek üzere geliştirilmiş yöntem anlatılacaktır. Son 

bölümde geliştirilen yöntemin başarımının hangi kriterlere göre ölçüldüğü ve ne gibi 

sonuçlara ulaşıldığı açıklanacaktır. 

İlk bölüm 3 kısımdan oluşmaktadır. 

 İlk kısım APTS‟leri tanıtmaya ayrılmıştır. Bu kısımda APTS‟nin uygulama 

alanlarının neler olduğu ve tipik bir APTS‟nin hangi donanımsal ve yazılımsal 

bileşenlerden oluştuğu incelenecektir. 

 İkinci kısımda; bir önceki kısımda tanıtılan plaka tanıma adımlarından ilki olan 

PYS ele alınmıştır. Plaka yer saptamada ne gibi zorluklarla karşılaşıldığı ve plaka 

yer saptama konusunda şimdiye kadar hangi çalışmaların yapıldığı bu kısımda 

ele alınmıştır. 

 Son kısımda; bu çalışmada referans olarak alınan ve geliştiricileri arasında bu 

tezin yazarının da bulunduğu İTÜ Çoğul Ortam Merkezi-Araç Plaka Tanıma 

Sistemi (ÇOM-APTS) [1] tanıtılmıştır. Bu kısımda ÇOM-APTS‟nin nasıl bir 

sistem olduğu ve plaka tanımanın değişik adımlarının nasıl çözüldüğü 

anlatılacaktır. Daha sonra sık sık referans verilecek olan  ÇOM-APTS‟nin yer 

bulma yöntemi de bu kısımda anlatılacaktır. 
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1.1 Araç Plaka Tanıma Sistemleri 

Bu kısımda araç plaka tanıma sistem (APTS)‟leri genel olarak ele alınacaktır. İlk 

olarak APTS‟nin ne olduğu tartışılacaktır. Daha sonra APTS‟nin mevcut uygulama 

alanları incelenecektir. Son olarak tipik APTS‟nin hangi bileşenlerden oluştuğu 

anlatılacaktır.  

1.1.1 Araç Plaka Tanıma Nedir? 

Araçlar günlük yaşantımızın vazgeçilmez unsurları arasındadır. Ancak sayıları her 

geçen gün süratle artan araçların denetimi ve yönetimi giderek zorlaşmaktadır. 

Araçların denetlenebilmesi için bir şekilde tanınmaları gerekir. Bu noktada araç 

tanımanın otomatik olarak yapılabilmesi büyük ölçüde insan emeği tasarrufu 

sağlayacaktır.   

Otomatik araç tanıma işlemi araca ve çevreye yerleştirilecek ek donanımlar ile  

gerçekleştirilebilir. Örneğin aracın üzerine sadece o araca özel bir sinyal üreten 

elektronik devre (örnek: RF ID kart) yerleştirilerek, harici bir anten yardımıyla gelen 

sinyallerin çözülmesi neticesinde aracın tanınmasını sağlanabilir [2]. 

Alternatif bir yöntem ise araçlar üzerinde bulunan plakaları kullanarak  otomatik 

tanınma yapmaktır. 

o Her araçta bir plaka vardır. 

o Her aracın plakası tek ve eşsizdir. 

Araçlar için yukarıdaki iki varsayım doğru olduğuna göre; bir aracın plakası aracı 

tanımlamak ve diğerlerinden ayırt etmek için yeterli bilgi taşır. Araç üzerinde plaka 

otomatik olarak bulunup okunabilirse; araçlar üzerinde herhangi bir ek maliyet 

yapmadan ve insan emeği sarf etmeden otomatik araç tanıma yapılabilir. Bu amaçla 

araç plaka tanıma sistem (APTS)‟leri geliştirilmiştir. APTS‟ler görüntü işleme 

teknikleri kullanarak araçların plakalarını otomatik olarak bulur ve araçları 

tanımlarlar.  
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1.1.2 Araç Plaka Tanıma Sistemlerinin Kullanım Alanları 

Araç plaka tanıma sistemi (APTS) günümüzde; trafik inceleme/izleme, kontrollü 

araç giriş-çıkışı, trafik akış istatistikleri elde etme gibi birçok alanda uygulamaları 

bulunmaktadır [3]. Bu kısımda plaka tanıma teknolojisinin uygulama alanlarından 

bazılarına örnekler verilecektir.  

 Otoparklar: 

Otopark girişlerine yerleştirilen APTS ile araç girişlerinde otopark bileti ve otopark 

görevlisine gerek duyulmadan otomasyon yapılır. Otoparka girmek isteyen bir araç 

olduğunda kapı otomatik olarak açılarak giren aracın plakası ve giriş zamanı kayıt 

edilir. Araç çıkmak istediğinde çıkış saati ile giriş saati karşılaştırılarak ücretlendirme 

yapılır (Şekil 1.1 (a)). 

 Erişimin Denetimli Olduğu Alanlar: 

Özel otoparklar veya sadece belli araçların girişine izin verilen alanlarda APTS 

kullanılabilir. Bu tip alanlara erişim hakkı olan araçların plakaları tespit edilir. 

İçeriye bir araç girmek istediğinde, aracın plakası okunarak erişim izni olup 

olmadığına bakılır. Böylelikle insan emeği sarf edilmeden erişim denetimi yapılır 

(Şekil 1.1 (b)). 

 Köprü, otoyol vs. Geçişleri: 

APTS‟lerin ilk akla gelen uygulamalarından biri de otoyollardır. Ülkemizde 

kullanılan OGS‟lerde kaçak araçlar geçişlerini önleyebilmek için kaçak geçiş 

esnasında araçların fotoğrafları çekilmektedir. Daha sonra çekilen fotoğraflar elle 

teker teker kontrol edilerek kaçak araçların plakaları bulunmaktadır. APTS ile bu 

işlem otomatik olarak yapılır (Şekil 1.1 (c)).  

 Trafik Kurallarının Uygulanması: 

APTS‟ler trafik kural ihlallerini  tespit etmek için kullanılabilir. Örneğin bir kavşağa 

yerleştirilen APTS ile kırmız ışıkta geçen araçların plakaları okunarak cezalandırma 

otomatik yapılabilir. Benzer şekilde otoyollarda hız limitlerine uymayan araçlar 

algılanıp plakaları okunarak cezalandırma yapılabilir (Şekil 1.1 (d)). 
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 Gümrükler: 

İTÜ Çoğul Ortam Merkezi-Araç Plaka Tanıma Sistemi gümrüklerde kullanılmak 

üzere geliştirilmiş bir sistemdir. Gerçekleştirilen otomasyonda giren ve çıkan 

araçların plakaları otomatik olarak okunur. Plaka bilgisi kullanılarak araca ait bilgiler 

merkezi bir veritabanı sorgulanıp operatöre ulaştırılır. Bu bilgilerle aracın aranıp 

aranmadığı, işlemlerini yaptırıp yaptırmadığı takip edilir. Geçiş yapan araçlar için 

raporların da tutulduğu bu otomasyon sayesinde gümrüklerden giriş – çıkışlar hem 

hızlı hem de daha güvenli yapılır. 

 Çalınan Araçların Bulunması: 

APTS‟lerin kullanılabileceği önemli alanlardan biri de emniyettir. Ana yollarda 

kurulacak APTS‟lerle örneğin çalıntı araçlar plakaları yoluyla rahatlıkla tespit 

edilebilir. APTS aranan bir aracı bulduğu zaman daha ötede konumlanmış olan polis 

ekibi uyararak aracın yakalanmasını sağlayabilir. 

(a) (b) 

(d) (c) 

Şekil 1.1  APTS'nin uygulama alanlarına örnekler; (a) Otoyol çıkışı, (b) Özel otopark alanı, (c) 

Trafik denetimi, (d) Otopark. 
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1.1.3 Araç Plaka Tanıma Sistemlerinin BileĢenleri 

Araç plaka tanıma sistemi (APTS) bileşenleri; donanım ve yazılım olmak üzere iki 

kategoride ele alınacaktır. 

1.1.3.1 Donanım BileĢenleri 

APTS‟lerin donanım bileşenlerini 3 aşamada incelebiliriz. 

1. Görüntünün elde edilmesi:  

APTS‟deki ilk adım görüntünün elde edilmesidir. Bunun için bir kamera, ortamdaki 

değişken ışık şiddetlerine karşı duyarsız kalabilmek için bir aydınlatma sistemi ve 

eğer kamera analog ise görüntüyü sayısallaştırmak için bir sayısallaştırıcı kart (frame 

grabber) kullanılır. Üzerinde işlem yapılacak görüntünün seçilme anı; aracın 

otomatik olarak algılanmasıyla olabileceği gibi, operatörün tetiklemesiyle de 

yapılabilir. Eğer araç otomatik olarak algılanacaksa; aracın gelip gelmediğini  

algılayan optik duyucu ile algılanan cismin bir araç olup olamayacağına karar 

verebilen metal duyucu kullanılır.  

Şekil 1.2  Tipik bir araç plaka tanıma sistemi  (APTS) 
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2. Görüntünün İşlenmesi: 

Elde edilen görüntüden plakanın bulunabilmesi için görüntü işlenmelidir. Bunun için 

bir kişisel bilgisayar (PC) kullanılabileceği gibi, plaka tanımaya özelleştirilmiş 

gömülü bir sistem de geliştirilebilir.  

3. Uygulamalar: 

Görüntü işlenip araç plakası bulunduktan sonra bu bilgi çeşitli uygulamalarla 

kullanıma sunulur. Operatör ile etkileşim için bir monitör kullanılır. Bulunan plaka 

ile merkezi bir veritabanı sorgulanarak aracın giriş izni olup olmadığı, ne kadar süre 

ile park ettiği, aranıp aranmadığı şeklindeki bilgilere ulaşılır. Araç giriş-çıkışlarını 

kontrol eden engeller, elde edilen bilgilere göre açılıp kapatılır. Şekil 1.2‟de SeeLane 

firmasının geliştirdiği APTS‟nin bileşenleri görülmektedir.  

1.1.3.2 Yazılım Adımları 

Tipik bir APTS‟de plaka tanıma işlemi üç ana adımda yapılır (Şekil 1.3). İlk adım 

plaka yer saptama (PYS) adımıdır. Bu adımda sayısallaştırılmış giriş görüntüsü 

içerisinde plaka olabilecek bölgeler aranarak plaka yeri saptanır.  

İkinci adım karakter bölütleme adımıdır. Bulunan plaka bölgesi üzerinde tanıma 

yapmadan önce plaka karakterleri ayrık olarak elde edilmelidir. Bu adımda plaka 

bölgesi içerisindeki  plaka karakterleri birbirlerinden ayrıştırılır, gürültüler elenir ve 

plaka karakterleri teker teker elde edilir. 

Son adım plaka tanıma adımıdır. Bir önceki adımda elde edilen plaka karakterleri bu 

adımda geliştirilen karakter tanıma algoritmaları ile tanınır. Plaka kuralları ile 

tanınan karakterler iyileştirilir ve tanınmış plaka elde edilir.  

Şekil 1.3 APTS yazılım adımları 

Plaka Yer 

Saptama 

 

Karakter  

Bölütleme 
Plaka Tanıma 

Plaka ASCII 

Giriş 

Görüntüsü 
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1.2 Plaka Yer Saptama Adımı 

Plaka tanımanın ilk ve önemli adımı plaka yer saptama (PYS) adımıdır. PYS 

adımının gerçeklenmesi ile birlikte plaka tanıma problemi tipik bir karakter tanıma 

(OCR) problemine dönüşür. Bu kısımda ilk olarak PYS adımında karşılaşılan değişik 

problemler incelenecek, daha sonra PYS problemini çözmek üzere şimdiye kadar 

yapılmış çalışmalar incelenecektir. 

1.2.1 Plaka Yer Saptama Problemi 

Plaka yer saptama (PYS) adımını zorlaştıran etkenleri üç grupta toplayabiliriz. 

1. Araçtan kaynaklanan problemler 

o Plaka Yeri: Plakanın araç üzerinde yerinin çeşitlilik arz etmesi PYS ‟yi 

güçleştirir.  

o Fiziksel Hasarlar: Eğrilmiş, bükülmüş ve yamulmuş plakalarda tanıma 

oranı düşer. 

o Yabancı Maddeler: Plaka bölgesi üzerinde oluşabilen boya, çamur, pas 

gibi yabancı maddeler PYS ‟yi ve karakter tanımayı zorlaştırır.  

o Vidalar: Özellikle tırlarda; plaka bölgesi üzerinde olan vidalar 

karakterlerin üzerine geldiklerinde karakter tanıma başarımını 

düşürmektedirler. Şekil 1.4 (a)‟da „5‟ karakterinin kenarına gelen vidanın 

karakteri „6‟ karakterine benzettiği görülmektedir. 

o Değişik fontlar: Plaka karakter fontlarının ve boyutlarının plakadan 

plakaya, hatta aynı plaka içinde değişmesi (Şekil 1.4 (b)) plaka tanımayı 

zorlaştırır.  

o Benzer Bölgeler: Araçlar üzerindeki plaka benzeri diğer yazılar doğru 

plaka tanıma yapılmasını zorlaştırırlar.  
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o Düşük Kontrast: Plaka karakterleri ile plaka arka-plan rengi arasında 

yeterince kontrast farkının düşük olması, plaka arka-plan renginin 

çeşitlilik arz etmesi plaka tanımayı güçleştirir. 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 

Şekil 1.4 PYS‟yi zorlaştıran görüntü örnekleri; (a) 

Vida, (b) Değişken font,  (c) Yansıma. 
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2. Çevre Şartlarından kaynaklanan problemler 

o Hava koşulları: Değişik hava koşulları; yağmurlu, sisli, karlı havalar 

alınan görüntü kalitesini etkileyerek plaka tanımayı zorlaştırırlar.  

o Aydınlanma: Ortamdaki aydınlatmanın günün değişik saatlerine göre 

değişmesi ve çevredeki kimi cisimlerin gölgelerinin plaka üzerine 

yansıması PYS „yi güçleştirir. 

o Güneş ışınları: Günün belli bir saatinde plakadan yansıyan ışınların direk 

olarak kameraya gelmesi sonucu görüntü kalitesinin düşmesi plaka 

tanımayı zorlaştırır (Şekil 1.4 (c)). 

3. Görüntünün elde edilmesi sırasında oluşan problemler 

o Perspektif: Kameranın aracın tam karşısına konumlandırılamaması 

sonucu oluşan perspektif plaka tanımayı zorlaştırır 

o Odak: Kameranın sabit olması fakat araçların her zaman aynı yerde 

durmamaları nedeniyle kameranın odağı kayar ve alınan görüntü 

kalitesini düşer. 

o Mesafe: Aracın kameraya göre değişik mesafelerde durması, kamera 

ayarlarının bütün uzaklıkları kapsayacak şekilde kalibre edilmesine 

(örneğin en uzağa) ve dolayısıyla alınan görüntü kalitesinin düşmesine 

yol açar.  

o Hareket: Görüntünün elde edilmesi sırasında aracın hareket etmesi, 

kullanılan kameraya bağlı olarak görüntü kalitesinin düşmesine, 

dolayısıyla da PYS‟nin zorlaşmasına sebep olur. 

 



10 

1.2.2 Plaka Yer Saptama Ġle Ġlgili YapılmıĢ ÇalıĢmalar 

Plaka tanımanın değişik uygulama alanları ve bu uygulamaların getirdiği önemli 

avantajlar nedeniyle plaka tanıma üzerinde yapılmış pek çok akademik ve ticari 

çalışmalar bulunmakta ve süratle artmaktadır. 

Plaka tanıma üzerinde yapılmış değişik çalışmaların birbirinden farkı aslında 

uyguladıkları farklı plaka yer saptama (PYS) yöntemleridir. PYS ilgili çalışmaları 3 

kategoride inceleyebiliriz. 

1. Ayrıt saptamaya dayalı yöntemler 

2. Plaka renk bilgisine dayalı yöntemler 

3. Plaka dokusuna dayalı yöntemler 

Renk bilgisine dayalı yöntemlerde plakanın görüntü içersinde tek ve homojen bir 

renge sahip oluğu varsayılır. Giriş görüntüsü renklerine göre bölütlenir, elde edilen 

her bir öbeğin rengine yada şekline bakılarak plakaya ait olup olmadığına karar 

verilir. Kim ve arkadaşları [4] genetik algoritmaları renk bölütleme işlemi için 

uyarlamış ve plakayı yeşil renkli dikdörtgensel bölgeler içerisinde aramışlardır. Lee 

ve arkadaşları [5] örnek plaka görüntüleri ile yapay sinir ağları (YSA)‟yı plaka yüzey 

rengini kestirebilecek şekilde eğitmişlerdir. Geliştirilen YSA ile görüntü filtreleyip 

her bir beneğin yeşillik değerini hesaplamışlardır. Plakanın yapısal özelliklerini 

dikkate alıp, plakayı  yeşil bölgeleri çevreleyen dikdörtgenler içinde aramışlardır. 

Fuzzy Artmap YSA kullanılan bir yöntemde; plaka karakterleri elde edilinceye kadar 

görüntü değişik eşik değerleri ile özyineleme olarak eşiklenmiştir. Eşiklenmiş 

görüntü içerisinde oluşan öbeklerin büyüklüğü ve koordinatları öznitelik olarak 

kullanılmış ve Fuzzy Artmap ile öbekler sınıflandırılmıştır [6] 
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Ayrıt saptamaya dayalı yöntemler plaka bölgesinde; karakterlerle arka-plan arasında 

oluşan yüksek kontrastı dikkate alırlar. Plaka yeri bu yüksek kontrastlı bölgeler 

aranarak saptanır. Pek çok çalışmada görüntünün ayrıtlarını bulunduktan sonra 

Hough dönüşümü kullanılarak plaka etrafında oluşan çerçeve aranmıştır. V. Kamat 

ve S. Ganesan Sobel [7] ayrıt saptayıcısı kullanarak  görüntünün ayrıtlarını 

bulmuşlar, görüntüdeki ortalama aydınlık seviyesine göre eşikleme yapmışlar, daha 

sonra eşiklenmiş görüntüye Hough dönüşümü uygulayarak dikdörtgensel bölgeler 

aramışlardır Benzer bir çalışma da Shen-Castan ayrıt saptayıcısı kullanılarak 

yapılmıştır [8]. Kahraman ve Gökmen [9], Gabor filtrelerini; plaka karakterlerinin 

olduğu yerlerde en yüksek yanıtı verecek şekilde uyarlayarak  plaka yerini 

saptamıştır. Ayrıt saptamaya dayalı diğer bir çalışmada; plaka boyutları ile plaka 

bölgesine düşen ayrıt sayısının yaklaşık olarak sabit kaldığı varsayılmış ve bölgeler 

içerdikleri ayrıt miktarına göre taranmıştır [10]. Bu yakın çalışmada; ayrıtlar 

bulunarak görüntü ikili resme dönüştürülmüş ve plaka en yoğun beyaz bölgede 

aranmıştır [11]. Prewitt ayrıt saptayıcı kullanılan diğer yöntemde, ayrıtlar üzerinde 

morfolojik iskelet bulma ve kenar tarama yapılmıştır. Daha sonra bağlı bölgeler 

analizi ile plaka özelliği gösteren bölgeler aranmıştır [12]. Bir başka çalışmada 

görüntüdeki satırlar taranıp çizgi histogramları bulunmuş, bu histogramların önceden 

tespit edilen plaka çizgi histogramı yapısına (plate sign) uyup uymadığı sınanarak 

plaka yeri saptanmıştır [13]. Bir sonraki kısımda ayrıntılı olarak ele alınacak olan 

ÇOM-APTS [1] de benzer bir yol izlemiştir. Plaka karakterleri ile plaka arka planı 

arasında oluşan yüksek kontrastı dikkate alan diğer bir çalışmada görüntü, 15 benek 

genişliğinde karelere bölünerek taranmıştır. İçersinde yüksek kontrast değişimi 

saptanan dikdörtgenler plaka adayı olarak belirlenmiştir. Aday bölgelerin 

yoğunlaştığı yerlerde plaka bölgesi aranmıştır [14].  
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Plaka dokusuna dayalı yöntemlerde; görüntü üzerinde plaka  doku özelliğine sahip 

bölgeler aranarak plaka yeri saptanmaya çalışılır. Çapar ve Gökmen [15]‟in yaptığı 

çalışmada; Haar Dalgacık Dönüşümü (HDD) ile alt-örneklenen giriş görüntüsü 

üzerinde plaka bölgeleri ile plaka olmayan bölgeler işaretlenmiş, bu bölgeler 

üzerinden küçük kareler halinde seçilen örnekler Karhunen Loeve Dönüşümü (KLD) 

ve YSA ile modellenerek plaka bölgelerinin saptanmasına çalışılmıştır. Diğer bir 

yöntemde plakaların renk dokusu kullanılarak PYS yapılmıştır. SVM (support  

vector machine) kullanılarak giriş görüntüsü üzerindeki bölgelerin öznitelikleri elde 

edilmiştir. Daha sonra CAMShift (Continuously  Adaptive  Mean shift) algoritması 

kullanılarak bu bölgeler sınıflandırılmıştır. Plaka olarak nitelendirilmiş bölgeler 

birleştirilerek plaka yeri bulunmuştur [16]. 

1.3 ĠTÜ Çoğul Ortam Merkezi – Araç Plaka Tanıma Sistemi 

İTÜ Çoğul Ortam Merkezi – Araç Plaka Tanıma Sistemi (ÇOM-APTS); TÜBİTAK 

tarafından yürütülen GÜMSİS projesinin bir alt projesi olarak İTÜ Çoğul Ortam 

Merkezinde geliştirilmiştir. Hem örnek bir plaka tanıma sistemini incelemek hem de 

referans olarak alınan sistemde PYS probleminin nasıl çözdüğünü görebilmek için bu 

kısım ÇOM-APTS‟ye ayrılmıştır. 

1.3.1 Sistem 

Sistemde görüntünün elde edilmesi için kızıl ötesi banda duyarlı bir kamera ve kızıl-

ötesi ışık kaynağı kullanılmıştır. Analog olarak elde edilen görüntü, bir görüntü 

yakalama kartı yardımıyla sayılaştırılarak kişisel bilgisayara (PC) aktarılır. 

Geliştirilen plaka tanıma yazılımı (PTY) ile görüntü içerisindeki plaka tanınır. 

PTY‟nin blok diyagramı  Şekil 1.5‟tedir. Kullanıcı ile etkileşim Plaka Okuma ve 

Doğrulama Yazılımı (PODAY) ile sağlanır. PODAY; PTY üzerinde parametre 

değişikliklerine, plaka tanıma sonucunun doğrulanmasına ve gerekirse 

değiştirilmesine olanak sağlar.  
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1.3.2 Plaka Yer Saptama 

İTÜ Çoğul Ortam Merkezinde geliştirilen araç plaka tanıma sisteminde plaka yer 

saptama (PYS), ayrıt saptamaya dayanır. Ayrıt saptama yöntemiyle bulunan plaka 

yeri plaka arka plan renk bilgisi ile sağlamlaştırılır. 

Bu sistemde plaka yerinin saptanması için aşağıdaki adımlar uygulanır: 

1. Giriş görüntüsü üzerinde yatay doğrultuda ayrıtlar bulunur (Şekil 1.6 (a)). 

2. Giriş görüntüsü satır satır taranarak, plaka karakteristiğini gösteren plaka 

çizgileri bulunur (Şekil 1.6 (b)). 

İmge Elde edilmesi

İmge İyileştirme

Plaka Bölütleme

Karakter Bölütleme

Karakter Tanıma

Karakter Doğrulama

Görüntü yakalayıcıdan alınan imge

Plaka Doğrulama

Doğruluk Eşiği

Güvenilirlik Hesabı

Güvenlirlik

Eşiği

Karakter tanıma

Güvenilirlik derecesi

Tanınan karakterlerin

Güvenilirlik dereceleri

Genel Güvenilirlik

Derecesi

Tanınan Plaka Karakterleri

Plaka

Güvenilirlik

Derecesi

Plaka ile ilgili

ön bilgi

Plaka

Karakterleri

Tanıma

Motoru

İsteğe bağlı

Denetim

Plaka karakterlerinin

sağlaması gereken koşullar

ön bilgi

Yapay Sinir Ağı

Mimarisi ve

Ağırlıkları Eğitim

KL dönüşümü

baz matrisi ve

ortalama vektorü

Karakter Veri

Tabanı

Şekil 1.5  ÇOM-APTS blok diyagramı 
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3. Bu çizgiler birleştirilerek görüntüdeki plaka dikdörtgen adayları belirlenir 

(Şekil 1.6 (c)). 

4. Bulunan dikdörtgenleri içinde plakanın aynı tek bir arka-planda olduğu bilgisi 

kullanılarak dikdörtgenler iyileştirilir (Şekil 1.6 (d)) 

5. Plaka eğik ise bu eğiklik düzeltilir. 

 

Şekil 1.6  ÇOM-APTS PYS adımları; (a) Ayrıt saptama, (b) Plaka çizgileri (c) Plaka dikdörtgeni, 

(d) Plaka arka-planı. 

(a)  (b) 

(c)  (d) 
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1.3.3  Karakter Bölütleme 

ÇOM-APTS‟de karakterleri bölütlemek için ilk önce plaka aday bölgelerinin 

altındaki ve üstündeki gereksiz bölgeler elenir. Bu işlem dikey izdüşüm profilleri 

yardımıyla gerçekleştirilir. Bir sonraki aşama eşiklemedir. Görüntü üzerinde sabit bir 

eşik değeri saptamak yerine, bölgesel olarak bulunan eşiklerin aradeğerleme 

(interpolation) yöntemleriyle tüm görüntüye dağıtılmasına dayalı bir yöntem 

izlenmiştir. Böylece plaka üzerinde gölgeden dolayı oluşabilecek problemler 

engellenmiştir. Bölgesel eşikler saptanırken histogramdaki iki-doruklu dağılımı 

temel alan yöntemler benimsenmiştir.  

Eşiklenmiş görüntü üzerinden bağlı-bölgeler analizi yöntemiyle birbirine 8-

komşulukla bağlı olası karakter öbekleri saptanmıştır. Öbekler arasında karakter 

olamayacak kadar küçük yada büyük olanları elenmiştir. Plaka çeperine yada 

birbirlerine değen karakterleri birbirlerinden ayırt edebilmek için karakter tanımadan 

geri-beslemeler alınmış ve öbeklerin yatay izdüşümlerine dayalı bir yöntem 

kullanılmıştır. 

 

 

(b) (a) 

(d) (c) 

Şekil 1.7 Karakter bölütleme aşamaları; (a) Dikey izdüşüm sonucu, (b) Eşikleme 

sonucu ,  (c) Karakter öbekleri, (d) Bölütlenmiş karakterler. 
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1.3.4 Tanıma ve Doğrulama 

ÇOM-APTS‟de karakter tanıma yöntemlerini uygulamadan önce bölütlenen 

karakterler ön-işlemlerden geçirilmiştir. En küçük kareler bağlanım doğrusu (least-

squared regression line) kullanılarak karakterlerin eğikliği saptanır. Karakter bu 

açıya göre ara-değerleme yapılarak düzleştirilir. Düzleştirme işleminden sonra bütün 

karakterler aynı boyuta düzgelenir. 

Önişlemlerden sonra karakterlerin öznitelikleri bulunur ve öznitelikleri kullanılarak 

sınıflandırma yapılır. Öznitelik çıkarma yöntemi olarak Karhunen Loeve dönüşümü 

KLD, sınıflandırıcı olarak yapay sinir ağları (çok katlı algılayıcı (MLP)) 

kullanılmıştır. 

Plaka yer saptama (PYS) adımı sonucunda bir plaka için birden fazla aday üretilmiş 

olabilir. Adayları arasından doğru olanı seçme işlemi karakter tanıma adımından 

sonra yapılır. Bunun için elde edilen plaka adaylarının içerdikleri karakter sayısına 

ve karakter tanımadan elde edilen güvenirlik derecelerine bakılır. Daha sonra, 

ülkelerin plaka diziliş bilgileri kullanılarak plakadaki karakterlerindeki kimi yanlış 

tanımalar düzeltilir. 
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2. ARAÇ PLAKA YERĠNĠN SAPTANMASI 

Geliştirilen plaka yer saptama (PYS) yönteminin anlatıldığı ikinci bölüm 5 kısımdan 

oluşmaktadır. İlk kısımda geliştirilen PYS genel hatları anlatılmış, sonraki  üç 

kısımlar PYS‟nin adımlarını ayrıntılı olarak açıklamaya ayrılmıştır. 

 İlk kısımda; PYS yöntemi geliştirilirken alınan referans sistemler, üzerinde 

çalışılan veritabanı, PYS‟nin geliştirildiği çalışma ortamı ile önerilen PYS 

yönteminin genel hatları anlatılacaktır. 

 İkinci kısımda; PYS için özelleştirilmiş ayrıt saptayıcı ve ayrıt indirgeyici 

tanıtılacaktır. 

 Üçüncü kısımda; indirgenmiş ayrıtlar kullanılarak, plaka karakter adayları 

(PKA)‟ların nasıl elde edildiği gösterilecektir. 

 Dördüncü kısımda; PKA‟lar kullanılarak plaka bölgesinin nasıl elde edildiği 

anlatılacaktır.  

 Son kısımda, geliştirilen yöntemin örnek sonuçları yer alacaktır. 
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2.1 GeliĢtirilen Yönteme Genel BakıĢ 

Bu kısımda; geliştirilen plaka yer saptama yönteminin ayrıntılarına girmeden önce, 

yöntem genel hatları ile ele alınacaktır. Yöntem geliştirilirken alınan referans sistem, 

üzerinde çalışılan veritabanın özellikleri ve yöntemin geliştirme ortamı hakkında 

bilgi verilecektir. Referans alınan sistemindeki kimi eksiklikleri gidermek için neler 

denendiği, ortaya çıkan yöntemin hangi adımlardan oluştuğu ve bu adımlar 

arasındaki ilişkilerin neler olduğu anlatılacaktır. 

2.1.1 Referans 

Bu çalışmada geliştirilen plaka yer saptama (PYS) yönteminde, geliştiricileri 

arasında bu tezin yazarının da bulunduğu İTÜ Çoğul Ortam Merkezi Araç Plaka 

Tanıma Sistemi (ÇOM-APTS) referans olarak alınmıştır. Yapılan PYS yöntemi ile 

ÇOM-APTS sisteminin PYS yönteminde karşılaşılan kimi problemlerin çözülerek 

ÇOM-APTS‟nin plaka tanıma başarımının arttırılması amaçlanmıştır. Geliştirilen 

yöntemin her aşaması ÇOM-APTS ile karşılaştırılmıştır, hangi amaçla uygulandığı 

ve ne gibi problemleri aşabildiği gösterilmiştir. 

2.1.2 Plaka Yer Saptama Yöntemi 

Geliştirilen yöntemin üç ana adımdan oluşmaktadır: 

1. Plaka ayrıtlarının bulunması 

2. Plaka karakter adaylarının bulunması 

3. Plaka adaylarının bulunması 

Yöntem temelde ayrıt saptamaya dayanır. İlk adımda ÇOM-APTS‟de olduğu gibi 

görüntünün yatay doğrultuda ayrıtları bulunur. Elde edilen ayrıtlar büyük oranda 

plaka bölgesini kapsar ancak sadece plaka bölgesi ile sınırlı kalmaz. Kimi örnekler 

için plaka bölgesi dışında kalan ayrıtlar plaka yer saptama (PYS) başarımını düşürür. 

Bu nedenle bu adımda ayrıtlar bulunduktan sonra, plaka bölgesi dışında kalanları 

indirgeyen bir yöntem geliştirilmiştir.  
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1.3.2‟de anlatıldığı gibi ÇOM-APTS‟de ayrıtlar bulunduktan sonra, bütün satırlar 

taranarak plaka özelliği taşıyan plaka çizgileri aranır. Daha sonra bulunan plaka 

çizgileri birleştirilerek plaka aday dikdörtgenleri (PAD‟ler) elde edilir. Dolayısıyla 

sistemde plaka çizgileri bulunurken; karakterlerdeki yatay ilinti, plaka çizgileri 

birleştirilirken; karakterlerdeki düşey ilinti göz önüne alınır. Ayrıtlarda ilk olarak 

yatay ilintilerin aranması kimi örnekler için PYS‟nin aksamasına yol açar (Şekil 2.1). 

Özellikle plaka bölgesinin sağ ve solunda oluşan gürültü ayrıtlarını plaka 

karakterlerinin gösterdiği yatay ilintilere bakarak elemek çok zordur.  

 

Bu durum dikkate alınarak geliştirilen PYS de ilk olarak plaka karakterlerinin düşey 

doğrultudaki ilintileri aranmıştır. Dikey doğrultularda ilintiler arayabilmek için plaka 

karakterlerinin bulunmuş olması gerekir. Geliştirilen PYS‟nin ikinci adımında 

indirgenmiş ayrıtlardan faydalanılarak plaka karakter adayları (PKA‟lar) bulunur. 

PKA‟lardaki kimi bozukluklar morfolojik işlemler ile giderilir.  

Şekil 2.1 Plakanın geniş bulunması problemi 
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GiriĢ Görüntüsü 

Ayrıtların Bulunması 

Ayrıtların İndirgenmesi 

 

Ayrıt Çiftleri ile Görüntünün 

Eşiklenmesi 

Karakter Adaylarının Bulunması 

 

Görüntüsünün İyileştirilmesi 

Karakter Adaylarının İyileştirilmesi 

 
Karakter Adaylarının İndirgenmesi 

 

Plaka Adaylarının Bulunması 

 
Plaka Adaylarının İyileştirilmesi 

 
Plaka Adaylarının İndirgenmesi 

 

ĠndirgenmiĢ Ayrıtlar 

Karakter Aday Dikdörtgenleri 

Plaka dikdörtgeni 

Şekil 2.2 Plaka Yer Saptama (PYS) adımları 
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Dikey ilinti dikkate alınarak plaka karakterleri bulunduktan sonra yatay ilintiler 

dikkate alınarak plaka dikdörtgenini elde etmek oldukça kolaylaşır. Üçüncü adımda, 

plaka karakterlerinden yola çıkılarak plaka dikdörtgeni elde edilir. Plaka arka-plan 

renk bilgisi kullanılarak bulunan plaka dikdörtgeni iyileştirilir. Böylelikle PYS 

tamamlanmış olur. Şekil 2.2‟de geliştirilen PYS yönteminin ana ve alt adımları 

görülmektedir. 

2.1.3 Veritabanı 

1.2.1 de plaka yer saptama (PYS) başarımını zorlaştıran çeşitli faktörler sıralanmıştır. 

Geliştirilen PYS‟nin başarımını doğru olarak bulabilmek için tüm bu değişik 

faktörleri kapsayan geniş bir veritabanı üzerinde çalışmak gerekir.  

PYS yöntemi geliştirme aşamasında üzerinde çalışılan veritabanı İTÜ Çoğul Ortam 

Merkezi‟nden alınan yaklaşık 5000 adet araçtan oluşmaktadır. Farklı gümrük kara 

kapılarına gidilerek gerçek saha ortamından alınan görüntüler; farklı mevsimlerde ve 

günün değişik saatlerinde çekildiği için, yağmur, sis, kar, güneş, aydınlık, karanlık ve 

gölge gibi pek  çok etkiyi barındırır. Görüntüler yalnızca Türk değil pek çok başka 

ülkeye ait plaka örneklerini kapsar. Değişik ülke plaka örnekleri, değişik plaka 

fontları, değişik plaka diziliş kuralları ve değişik plaka arka-plan renklerini de 

beraberinde getirir. Üzerinde çalışılan görüntülerin bir kısmında, özellikle tırlarda, 

plaka bölgesi üzerinde vidalar, silik karakterli ve düşük kontrastlı plakalar 

bulunmaktadır. Saha koşullarına ve gelen araç tiplerine bağlı olarak çekilen 

görüntülerde araçlar kameraya değişik uzaklıkta olabilmektedir. Plakalar araç 

üzerindeki konumları değişkendir. Özellikler TIR görüntülerinde plaka benzeri pek 

çok başka yazı bulunabilmektedir. 

Veritabanından seçilen farklı görüntülere ait plaka bölgeleri Şekil 2.3‟de 

görülmektedir. Bu bölgeler geliştirilen PYS yöntemiyle otomatik olarak kesilmiştir. 
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2.1.4 GeliĢtirme Ortamı 

Plaka Yer Saptama (PYS) yöntemi gerçeklenirken; tasarım nesneye dayalı 

programlama tekniği  kullanılarak yapılmış,  kodlar Microsoft Visual C++ ortamında 

geliştirilmiştir.  

Şekil 2.3  Veritabanında bulunan plaka görüntülerinden örnekler. 
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PYS geliştirilirken; aynı işlevi gösteren farklı algoritmaları kıyaslama, farklı 

özellikte girişler için PYS‟nin gösterdiği farklı davranışları izleme, parametre 

eniyileme, PYS başarımını ölçme ve rapor alma işlemlerinde ITU VIP [17] 

kullanılmıştır. Şekil 2.4‟te ITU VIP ortamına tümleştirilen PYS yöntemi 

görülmektedir. 

2.1.5 Test 

Geliştirilen plaka yer saptama (PYS) yönteminin plaka tanıma başarımını artırıp 

artırmadığı görebilmek için yöntemin her aşaması ÇOM-APTS ile karşılaştırılmıştır. 

Ayrıca geliştirilen PYS‟nin toplam sistem başarımına etkisini ölçebilmek için PYS, 

ÇOM-APTS‟ye entegre edilmiştir. Elde edilen sonuçlar 3. Bölümde ayrıntılı olarak 

verilmiştir. 

Şekil 2.4  ITU-VIP ortamında tümleştirilen PYS yöntemi. 
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2.2 Ayrıt Saptama 

Bu çalışmada geliştirilen plaka yer saptama (PYS) yöntemi temel olarak ayrıt 

saptamaya dayanır. Bu kısımda ilk olarak ayrıtlar ile plaka arasındaki ilişki ele 

alınacaktır. Daha sonra plaka yerini saptamak üzere özelleştirilmiş bir ayrıt saptayıcı 

tanıtılacak ve görüntü üzerinde ayrıtların nasıl bulunduğu anlatılacaktır. Son olarak 

plaka bölgesi dışında kalıp PYS‟yi zorlaştıran ayrıtların nasıl indirgendiği 

anlatılacaktır. . 

2.2.1 Ayrıtlar Ġle Plaka Bölgesi Arasındaki ĠliĢki 

Ayrıt bir nesnenin arka-planı ile yada diğer nesneler ile olan sınırdır. Görüntünün gri 

seviyesindeki keskin değişim nesnenin sınırlarını, dolayısıyla ayrıtlarını verir. Bir 

nesnenin ayrıtları o nesneye ait dış çeperi oluşturduğuna göre; nesneye ait ayrıtlar 

doğru olarak bulunabilirse, nesnenin konumu da doğru olarak bulunmuş olur. 

Nesnenin konumunun yanı sıra nesneye ait alan, şekil, çap gibi pek çok nitelik de 

ayrıtlar kullanarak bulunabilir. Nesnenin ayrıtları ile nesnenin nitelikleri arasındaki 

bu sıkı ilişki; ayrıt saptamanın görüntü işlemede yaygın olarak kullanılmasına yol 

açmıştır. Ayrıt saptama veri hacmini büyük oranda düşürüp, gereksiz pek çok bilgiyi 

elerken, görüntünün önemli yapısal özelliklerini korur [18]. 

Plaka içeren görüntüler incelendiğinde, plaka bölgesinde; görüntüdeki diğer pek çok 

bölgeden farklı olarak, çok sayıda hızlı gri-seviye değişimleri olduğu görülür. Plaka 

karakterleri ile plaka arka-planı arasındaki kontrast farkından kaynaklanan gri-

seviyedeki bu hızlı değişimin ayrıtlar oluşturacağını biliyoruz. İşte plaka bölgesi 

üzerinde oluşan bu ayrıtlar, plaka bölgesini görüntünün diğer bölgelerinden ayırt 

etmek için kullanılabilir. 1.2.2‟de verilen ayrıt tabanlı plaka yer saptama yöntemleri 

plaka bölgesinin bu özelliğinden yararlanırlar. 
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2.2.2 Canny Ayrıt Saptayıcı 

Bütün ayrıt saptama problemlerini çözebilecek tek bir ayrıt saptayıcı henüz 

geliştirilememiştir. Farklı problemler için, farklı ayrıt saptayıcılar daha iyi başarım 

gösterebilmektedir. Bu durumunda ayrıt saptama kullanılmak istenildiğinde eldeki 

probleme uygun bir ayrıt saptayıcı seçilmelidir [19]. Plaka yer saptama probleminde 

kullanılmak üzere değişik ayrıt saptama yöntemleri denenmiş, bunlar arasında en iyi 

başarım Canny ayrıt saptayıcısı [20] ile elde edilmiştir. Bu alt kısımda Canny ayrıt 

saptayıcısı incelenecektir. 

Canny bir ayrıt saptayıcının sağlaması gereken bir takım kriterler belirlemiş ve bu 

kriterleri sağlayacak optimum bir yöntem tanımlamıştır. Canny‟e göre iyi bir ayrıt 

saptayıcının sağlaması gereken 3 kriter vardır.  

1. İyi Ayrıt Bulma: Ayrıt saptayıcı yalnızca ayrıtlara yanıt vermeli, ve varolan 

bütün ayrıtları bulabilmelidir. 

2. İyi Yer Saptama: Ayrıt saptayıcının ayrıtları bulduğu yer ile ayrıtların gerçek 

yeri arasındaki uzaklık farkı minimum olmalıdır. 

3. Tek Ayrıta Tek Yanıt: Ayrıt saptayıcı bir ayrıt için birden fazla yanıt 

vermemelidir. 

Canny, Gauss tipi gürültü uygulanmış, basamak tipinde bir ayrıtı ele almış ve 

gürültüyü bastırıp ayrıtları ortaya çıkaran bir h  bir evrişim filtresi aramıştır. F(x) 

ayrıtının x = 0 da olduğunu varsaymıştır. Filtrenin bu ayrıta vereceği cevap 2.1‟de 

verilen evrişim tümlevi ile elde edilir. 

   




w

w

F dxxhxFH  

Filtre [-w, w] bölgesi ile sınırlı, bu bölge dışında 0‟dır. 

(2.1) 
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Canny, İyi ayrıt saptama kriteri olarak işaret gürültü oranını  
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şeklinde tanımlamıştır. Bölümün altında kalan ifade; filtrenin n(x) gürültüsüne olan 

yanıtıdır. 
2

0n  birim uzunluğa karşı düşen ortalama karesel gürültü miktarıdır. 

Filtrenin işarete yanıtının yüksek, gürültüye yanıtının düşük olmasını istediğimizden 

dolayı; SNR değeri olabildiğinde büyük olmalıdır 

İyi yer saptama kriterini; F   F(x) ayrıtının türevi ve h  h evrişim filtresinin türevi 

olmak üzere 
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şeklinde ifade etmiştir. L değeri, bulunan ayrıtların gerçek ayrıtlara yakınlığını ifade 

ettiğinden olabildiğince büyük olmalıdır. 

Daha önce bilinen bu iki kritere ek olarak Canny, filtrenin ayrıta cevabının yanı sıra 

üretebileceği gürültüleri engellemek üzere Tek Ayrıta Tek Yanıt kriterini 

geliştirmiştir. Kriter 
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şeklinde tanımlanır. Xzc; küçük bir bölge içerisinde evrişim filtresinin aynı ayrıta 

birden fazla yanıt vermesini engelleyen bir kısıttır.  

(2.4) 

3.2 

(2.3) 

(2.2) 
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Canny LSNR çarpımını, 3.2‟de tanımlanmış kıstası altında en büyütmeye 

çalışmıştır. Ortaya analitik olarak çözülmesi mümkün olmayan bir denklem çıkmış, 

ancak nümerik eniyileme yöntemi ile h fonksiyonunu Gauss fonksiyonunun birinci 

türevi olarak bulmuştur.  

Ortalaması sıfır olan ( 0 ) Gauss fonksiyonu  

)
2

(
2

2

2

1
)( 



x

exG


  

şeklinde tanımlanır. Gauss fonksiyonunun türevi ise 
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şeklindedir. İki boyutlu Gauss fonksiyonu 
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şeklinde tanımlanır. 

2.2.3 Ayrıtların Elde Edilmesi 

Canny ayrıt saptayıcısı 3 adımda gerçeklenmiştir:  

1. Gradyanların bulunması 

2. Uç-değer olmayan gradyanların bastırılması 

3. Eşikleme 

Ayrıtların elde edilmesi işlemi sırasında veri akışı Şekil 2.5 ‟teki gibi olacaktır. 

(2.5) 

(2.6) 

(2.7) 

 (3.5) 
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Bu şemada;  F (x) giriş görüntüsü, )(xGr  F giriş görüntüsüne ait gradyanlar, )(xGr
  

Uç-değer gradyanlar ve de F1(X)  F giriş görüntüsünün ayrıtlarıdır. 

  

 

Gradyanların 

Bulunması 

 

Uç-değer 
Olmayanların 

Bastırılması 

Eşikleme 

)(xF

)(1 xF

)(xGr )(xGr


Şekil 2.5 Ayrıt saptama - veri akışı 

Şekil 2.6  Yatay ve dikey yönde oluşan ayrıtlar; (a) Giriş görüntüsü, (b) Yatay yönde oluşan 

ayrıtlar, (c) Dikey yönde oluşan ayrıtlar. 

(a) 

(b) (c) 
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2.2.3.1 Gradyanların Elde Edilmesi 

Şekil 2.6 (a)‟daki örnek bir giriş görüntüsünün;  Şekil 2.6 (b)‟de yatay ve            

Şekil 2.6 (c)‟de dikey yönde oluşan ayrıtları görülmektedir. Dikkat edildiğinde plaka 

karakteristiği yatay yönde oluşan ayrıtlarda belirginleşmektedir. Bu nedenle plaka 

yer saptama için ayrıt saptama yapılırken yalnızca yatay yönde oluşan ayrıtlar 

dolayısıyla yatay yöndeki gradyanlar bulunacaktır. 

Yatay yöndeki gradyanların bulunması için evrişim filtresi (h) olarak tek boyutlu 

Gauss fonksiyonun 1. türevi ( )(xG ) alınmıştır. Tablo-1 de ayrık uzayda; µ = 0 ve    

σ = 3 için )(xG  fonksiyonuna karşı düşen evrişim filtresinin değerleri 

görülmektedir. Tablo 2.1‟deki değerlerin oluşturduğu grafik Şekil 2.7‟de verilmiştir.  

Tablo 2.1 –  Tek boyutlu evrişim çekirdeğinin değerleri 

 

 

 

Gradyanlar; elde edilen h evrişim çekirdeği ile F giriş görüntüsünün evriştirilmesi ile 

elde edilir. Çekirdek tek boyutlu ve 7 benek genişliğinde olduğuna göre gradyanlar  

     xiFxhiG
x

r  


*
3

3

 

formülü ile bulunur. 

 

Konum -3 -2 -1 0 1 2 3 

Değer 1 98 993 0 -993 -98 -1 

(2.8) 
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Şekil 2.7  Tek boyutlu evrişim çekirdeği grafiği 
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2.2.3.2 Uç-Değer Olmayan Gradyanların Bastırılması 

Basamak tipinde kontrast değişimlerine sahip ideal bir görüntüde gradyanlar, aynı 

zamanda o görüntünün kenarlarını oluşturacaktır. Ancak pratikte ayrıtlar; gürültü, 

görüntüdeki kontrast değişiminin çok keskin olmaması ve kontrast değişiminin tek 

bir benek aralığına düşmemesi nedenlerinden dolayı gradyan değerlerinin küçük bir 

alt kümesi içinde yer alırlar. Ayrıtları, gürültülerden ayırt eden bir  özellik; ayrıtların 

gradyanların uç-değerlerinde (yerel en büyük ve yerel en küçük değerlerinde) 

oluşmasıdır. O halde uç-değer olmayan gradyanların elenmesi gerekir. 

En büyük olmayanların bastırılması yönteminde ilk başta gradyan değerlerinin 

mutlak değeri alınır. Mutlak değeri sağ ve solunda yer alan gradyan değerlerinden 

büyük olan gradyanlar uç-değerli gradyanlardır. Şekil 2.8‟de en büyük olmayan 

gradyanların bastırılması algoritması görülmektedir. 

 

 

Mutlak Değer Al

Beneğin gradient

değeri sağ ve

soldakinden büyük

mü?

SaklaSil

)(xGr
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Şekil 2.8  En büyük olmayan gradyanların bastırılması algoritması 

e h 
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2.2.3.3 EĢikleme 

Uç-değerli gradyanların bulunması, görüntünün ayrıtlarına ulaşıldığı anlamına 

gelmez. Üstelik plaka yer saptama için ayrıt saptama yaparken görüntüdeki bütün 

ayrıtlar değil plaka bölgesi içine düşen ayrıtlar gereklidir. Plaka bölgesindeki 

kontrast değişimi, diğer bölgelere göre daha keskin olduğuna, bu bölgeye düşen 

ayrıtların gradyan değerleri daha yüksek olacaktır. Bu adımda belli bir eşiği geçen 

gradyan değerleri ayrıt kabul edilip, eşiğin altındaki gradyanlar elenecektir.  

Eşik değeri e1:  En yüksek değerli gradyanları seçebilmek için, sabit bir eşik değeri 

yerine en yüksek değerdekilerin belli bir oranı alınmıştır:  

e1 = min ( rG  ) 

Bu ifadede en yüksek gradyanların seçilme oranı 1y  için, rG  ;  rG  „nin en yüksek 

% 1y ‟lik kısmıdır. Geliştirilen algoritma Şekil 2.9‟da verilmiştir. Plaka görüntüleri 

üzerinde yapılan çalışmalarda gradyanların en yüksek değerli %1‟lik (e1  = 1) 

kısmının plaka bölgesindeki ayrıtları büyük oranda koruduğu görülmüştür. 

 

Eşik değeri

hesabı

<

Sakla
Sil

1y

rG

rG 

)(iGr


Şekil 2.9  Gradyanların ayrıt yüzdesi ön bilgisiyle eşiklenmesi 

e1 

e h 

(2.9) 
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Şekil 2.10‟da ayrıt saptama algoritması ile elde edilen ayrıtlar görülmektedir.   

2.2.4 Ayrıtların Ġndirgenmesi: Negatif Pozitif Gradyan Çiftleri 

Bir önceki alt kısımda verilen sonuçlar incelendiğinde; gerçekleştirilen ayrıt saptayıcı 

ile giriş görüntüsü içerisinde yer alan plaka bölgesinin ayrıtlarının bulunduğu 

görülür. Ancak elde edilen ayrıtlar sadece plaka bölgesi ile sınırlı kalmaz. Plaka 

bölgesi dışında kalan bu ayrıtlar plaka yer saptama (PYS) için gürültü ayrıtlarıdır. 

Gürültü ayrıtları bazı örnekler için PYS‟nin plaka yerini sağlıklı bir biçimde 

bulmasını engeller. Bu alt kısımda gürültü ayrıtlarını azaltan bir yöntem 

geliştirilmeye çalışılmıştır.  

Ayrıtlar saptanırken plaka bölgesindeki gradyanların yüksek değerli gradyanlar 

içinde olduğu varsayılmıştır. Ancak gradyan şiddeti plaka ayrıtlarını, gürültü 

ayrıtlarından ayırt etmek için yeterli olamamaktadır. Plaka veri tabanı üzerinde 

yapılan incelemeler sonunda gradyanların şiddetinin yanı sıra işaretlerinin de ele 

alınması gerektiği görülmüştür.  

Şekil 2.10 Ayrıt saptama sonucu 

 

(a) (b) (c) 

Şekil 2.11  Negatif-pozitif gradyanlar; (a) Homojen arka plan üzerindeki bir cisim, (b) Cismin 

yatay yönde oluşan ayrıtları, (c) Cisim üzerindeki kırmızı çizgide oluşan gradyanlar. 
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Renk dağılımı homojen olan bir arka-plan üzerinde, renk dağılımı gene homojen olan 

bir cisim olsun (Şekil 2.11 (a)).  Cisim ile arka-plan arasında belli bir kontrast var ise 

bu kontrastın kenarlar oluşturacağı görülmüştü (Şekil 2.11 (b)). Cismin sol ve sağ 

oluşan kenarlar bize bu noktalarda gradyanların şiddetinin yüksek olduğunu gösterir. 

Bu gradyanların diğer bir özelliği ise işaretlerinin birbirinin tersi olmasıdır  

(Şekil 2.11 (c)). 

Bu örneğe benzer bir şekilde; plaka üzerindeki karakterler homojen bir renk 

dağılımına sahiptir ve homojen bir arka-plan üzerinde dağılmıştır. Plaka karakterleri 

ile arka-plan arasındaki kontrast yüksek olduğuna göre plaka karakterlerinin 

başlangıç ve bitişlerinde ayrıtlar oluşacaktır. Üstelik karakterlerin başlangıç ve 

bitişlerinde ayrıt oluşturan gradyan işaretleri birbirine ters işaretli olacaktır. 

Plaka karakterleri görüntü üzerinde sınırlı bir genişliğe sahiptir. O halde ayrıtlar 

bulunurken; ayrıtları oluşturan gradyanların ters işaretli olması ve birbirine 

uzaklıklarının belli sınırlar (karakter genişliği) içinde kalması şartı aranabilir.  

Şekil 2.12‟de bir araç görüntüsüne ait ayrıtlar ve aracın plaka bölgesinden geçen bir 

çizgi görülmektedir. Çizgi üzerinde ayrıtları oluşturan gradyanlar işaretleri ile 

birlikte verilmiştir. Dikkat edildiğine; plaka karakterleri üzerinde yüksek şiddetli ve 

ters işaretli gradyan çiftlerinin bulunduğu görülür. Diğer kısımlardaki gradyanlar ya 

yüksek şiddetli değildir yada yakınlarında ters işaretli çiftleri yoktur. 

Şekil 2.12 Plaka satırı üzerinde ters işaretli gradyanlar 
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Plaka bölgesindeki ayrıtlarının gösterdiği bu özelliğe dayanarak geliştirilen algoritma 

(Şekil 2.13) ile gürültü ayrıtlarının bazıları elenmiştir. Algoritma görüntüdeki her bir 

satırı teker teker ele alır. Eşik değerini aşan bir negatif gradyanın yakınında bir 

pozitif gradyan varsa bu iki gradyan çift olarak saklar. Negatif – pozitif gradyanlar 

arasındaki yakınlık ölçütü algoritmaya parametre olarak verilen pencere genişliğidir 

(W). Eşik değerini aşamayan yada çift özelliğini gösteremeyen gradyanlar elenir. 

Deneysel sonuçlarda en iyi başarım; pencere genişliği 25 benek alındığında elde 

edilmiştir. 

|G[i]| >

Negatif Gradyan bul

G[i]

Son

G[j] >

Pozitif Gradyan bul

G[j]

(j - i) <

Çifti Sakla

Satır

Sonu?

)(xGr



W 

e1 

e1 
h 

h 

h 

h 

e 

e 

e 

e 

Şekil 2.13 Gradyan çiftlerinin bulunması algoritması 

e1 
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)(xGr ; F giriş görüntüsüne ait gradyanlar ve F2(x); F giriş görüntüsünün ayrıtları 

olmak üzere gradyan çiftlerinin bulunması ile birlikte ayrıt saptama veri akış şeması 

Şekil 2.14„deki gibi değişecektir. 

 

Şekil 2.15 (a) ‟da ayrıt saptama sonucu elde edilen görüntü, Şekil 2.15 (b)‟de 

gradyan çiftleri bulma algoritmasının uygulanması sonucu elde edilen görüntü 

görülmektedir. İki sonuç kıyaslandığında; ayrıt indirgenme işlemi ile birlikte kimi 

gürültü ayrıtlarının elenebildiği görülmektedir. Ayrıtlar yerine indirgenmiş ayrıtlar 

kullanılarak ÇOM-APTS‟nin PYS‟si güncellenmesi ile  plaka yer başarımının arttığı 

arttırdığı 3. bölümde verilen sonuçlardan görülebilir. 

Gradyanların 

Bulunması 

 

Uç-değer Olmayan 

Gradyanların 

Bastırılması 

Eşikleme 

)(xF
)(xGr

)(xGr


Çift Olmayan 

Gradyanların 

Bastırılması 

 

)(2 xF)(xGr


Şekil 2.14 Ayrıt indirgeme - veri akış  şeması 

(a) (b) 

Şekil 2.15 Çift olmayan gradyanların elenmesi; (a) Yatay yönde ayrıtlar, (b) İndirgenmiş ayrıtlar. 
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2.3 Plaka Karakter Adaylarının Bulunması 

Bu kısımda; indirgenmiş ayrıtlar kullanılarak, plaka karakter aday (PKA)‟larının 

nasıl elde edildiği gösterilecektir. İlk olarak görüntü indirgenmiş ayrıtlar yardımıyla 

eşiklenecektir. Eşiklenen görüntü üzerinde çeşitli morfolojik işlemler yapılarak 

görüntü iyileştirilecektir. Daha sonra görüntü içerisinden plaka karakter aday 

(PKAD)‟ları elde edilecektir. Son olarak PKAD‟ler düzeltilecektir. Bu adımlar 

arasında oluşan veri akışı Şekil 2.16‟teki gibi olacaktır. 

Burada; 2F  indirgenmiş ayrıtlarından oluşan görüntü, 3F  eşiklenmiş görüntü, 4F  

morfolojik işlemlerle iyileştirilmiş görüntü, 1  PKAD‟ler kümesi, 2 İyileştirilmiş 

PKAD‟ler kümesi ve 3  indirgenmiş PKAD‟ler kümesidir.  

 

 

PKAD‟lerin 

İndirgenmesi 

 

2

Eşikleme 

 

Görüntünün 

iyileştirilmesi 

PKAD‟lerin Elde 

Edilmesi 

PKAD‟lerin 

İyileştirilmesi 

 

4F

3F

2F

1

3

Şekil 2.16 PKA‟ların bulunması - veri akış şeması 
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2.3.1 Ayrıt Çiftleri Yardımıyla Görüntünün EĢiklenmesi 

Plaka yer saptama için eşikleme kullanan yöntemler olduğu 1.2‟de anlatılmıştı. 

Eşikleme yapılarak plaka karakterleri bulunmaya ve bulunan karakterler yardımıyla 

plaka bölgesi elde edilemeye çalışılır. Ancak iki sebepten dolayı global eşikleme her 

zaman iyi sonuç vermez [3]:  

1. Uygulamaya bağlı olarak görüntü üzerindeki karakterler düşük çözünürlüklü 

olabilir.  

2. Global eşikleme; görüntünün çok gürültülü olmadığı ve görüntüdeki 

aydınlanmanın homojen olduğu durumlarda iyi sonuç verir.  

Global eşikleme yerine ayrıt çiftlerine dayanan bir eşikleme yöntemi geliştirilmiştir.  

                bir önceki adımda elde edilen ters işaretli gradyan çiftleri, ),(2 yxF   bu 

gradyanlara karşı düşen zıt işaretli ayrıtlar ve ),( 112 yxF  ve ),( 222 yxF ;  F2 kümesine 

ait zıt işaretli iki ayrıt olsun. w ayrıt çiftleri arasındaki en uzak mesafe olduğuna 

wxx  )( 12  ve 21 yy  olacaktır. Buna göre  eşikleme fonksiyonu 



 


yoksa

iseyyxxx
yxFyxF

kji

,0

var)()(,1
)),((),( 23   

şekline tanımlanır.  eşikleme fonksiyonu ayrıt çiftleri arasında benekleri boyar. 

Dönüşüm sonucunda plaka karakter adaylarını barındıran eşiklenmiş görüntü; F3 

(x,y)‟e erişilir. 

Şekil 2.17 (a)‟daki giriş görüntüsünün global bir eşikleme yöntemiyle eşiklenmiş 

sonucu Şekil 2.17 (b)‟de,   fonksiyonu ile eşiklenmiş sonucu Şekil 2.17 (c)‟de 

görülmektedir. 

),( yxGr


(2.10) 
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2.3.2 EĢiklenen Görüntüsünün  ĠyileĢtirilmesi 

Kimi durumlarda ayrıt çiftleri yardımıyla eşiklenen görüntü, içerisinden plaka 

karakter aday (PKA)‟larını elde edebilecek kadar düzgün olmayabilir. Özellikle 

görüntüde, plaka bölgesi üzerine düşen ayrıt miktarının yetersiz kaldığı durumlarda 

plaka karakterleri üzerinde boşluklar oluşur. Bu alt kısımda; PKA‟lar üzerinde oluşan 

boşlukların morfolojik işlemler kullanılarak nasıl giderildiği anlatılacaktır.  

2.3.2.1 Katkı ĠĢlemi (Additive Operator) 

Morfolojik işlemler, görüntüyü oluşturan beneklerin geometrik yakınlıklarını baz 

alarak,  benek değerleri üzerinde amaca göre değişiklik yaparlar. Elde edilmek 

istenen etkiye göre pek çok değişik morfolojik işlem mevcuttur [21]. Bizim 

örneğimizde amaç plaka karakter adayları arasında oluşan boşluları gidermektir ve 

bize en uygun işlem katkı morfolojik işlemidir. 

Katkı işlemi 3*3‟lük bir pencerede komşu beneklerin değerlerine bakarak göre 

merkezdeki benek değerini değiştirir. Tablo 2-2‟de komşuluk matrisi görülmektedir.  

Şekil 2.17  Eşikleme sonucu; (a) Giriş görüntüsü, (b) Otsu eşikleme sonucu, (c) Ayrıt 

çiftleri yardımıyla eşiklenmiş görüntü. 

(a) 

(c) (b) 
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Tablo 2.2 – 3 * 3'lük komşuluk matrisi 

 

İkili görüntü xjiF ),(  öyle ki; x = 0 için benek siyah, x = 1 için benek beyaz olsun. 

Buna göre   katkı işlemi 

 )()),(( 876321 xxxxxxxjiF   

şeklinde tanımlanır.   katkı işlemi; siyah bir beneğin üst ve alt komşuları beyaz ise, 

beneği beyaz yapacaktır (Şekil 2.18). 

2.3.2.2 UyarlanmıĢ Katkı ĠĢlemi 

Plaka karakter aday (PKA)‟ları arasındaki boşlukları gidermek için katkı işlemi, 

yapılan iki ayrı uyarlama ile değiştirilmiştir: 

1. Benek değeri değişirken sağ ve sol komşu benek değerlerini de değiştir. 

2. İki satırlık boşlukları da doldurabilmek için iki üst yada iki alt komşuların 

benek değerlerini de göz önünde bulundur.  

Şekil 2.18 Katkı işlemi 

(2.11) 
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Tablo 2.3 – 5 * 3'lük komşuluk matrisi 

 

Uyarlanmış dönüşümü Tablo 2.3‟te 5*3‟lük komşuluk matrisi baz alınarak ifade 

edilmiştir. Buna göre; istenen etkiyi gösterecek işlem ( 2 )  

)()()),(( 876111091413123212 xxxxxxxxxxxxxjiF   

şeklinde tanımlanır. Burada ii xxx  , i = {1,2, ..., 8} olacaktır. 

2 işleminin plaka bölgesi üzerindeki etkisi Şekil 2.20‟de görülmektedir. 

 

 

Şekil 2.20 Plaka bölgesine uyarlanmış katkı işleminin etkisi 

Şekil 2.19 Uyarlanmış katkı işlemi 
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2.3.3 Plaka Karakter Aday Dikdörtgenlerinin Bulunması 

Eşikleme ve morfolojik işlemlerden sonra plaka karakter aday (PKA)‟ları içeren 

görüntü elde edilmişti. PKA‟ları üzerinde işlem yapabilmek için ilk olarak görüntü 

içersinden PKA‟ların bölütlenmesi gerekir. Bu bölütleme işlemini yapabilmek için 

bir bağlı bölgeler analizi yöntemi olan öbek boyama seçilmiştir. 

Görüntü üzerinde ayrık benek öbeklerinin saptanarak her birine ayrı bir etiket 

verilmesi işlemine öbek boyama (blob-coloring) denir. Öbek boyama yönteminde 

koşu (run) tabanlı bir algoritma kullanılmıştır [22]. Algoritma, tüm 8 komşuluklu 

öbekleri gruplayıp etiketler ve her öbek grubunu çevreleyen dikdörtgeni bulur. Bizim 

örneğimizde ikili görüntü PKA‟ları içerdiğinden, çıkışta elde edilen dikdörtgenler 

plaka karakter adayı dikdörtgen (PKAD)‟leri olacaktır. Algoritma gerçeklenerek 

ayrık olarak bulunan PKAD‟ler  Şekil 2.21‟da görülmektedir. 

2.3.4  Plaka Karakter Aday Dikdörtgenlerinin ĠyileĢtirilmesi 

2.3.2 alt kısmında anlatılan morfolojik işlemler ile plaka karakter aday (PKA)‟ları 

iyileştirilmeye çalışılmıştır. Ancak morfolojik işlemlere rağmen bir PKA‟nın bütünü 

tek bir öbekte toplanmayabilir. PKA‟lar üzerinde işlem yapmadan önce PKA‟nın 

bütününde meydana gelen parçalanmaların birleştirilmesi gerekir. Bir önceki alt 

kısımda PKA‟lar dikdörtgenler (PKAD‟ler) halinde elde edilmişti. Bundan sonra 

işlemler PKA‟lara ait bu dikdörtgen üzerinde yapılacaktır. 

Şekil 2.21 PKAD'lerin bulunması 
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Ayrık öbeklere ayrılmış PKAD‟ler incelendiğinde 2 farklı durumla karşılaşılmıştır: 

1. Öbekler birbirine komşu olmadığı halde öbeği çerçeveleyen dikdörtgenler 

birbiriyle kesişmektedir.  

2. Öbeği çerçeveleyen dikdörtgenler yatay yönde belli uzaklıkta 

bulunmaktadırlar.  

1. durum için kesişen dikdörtgenleri birleştiren bir algoritma geliştirilmiştir. 

Geliştirilen algoritmadaki keşime şartına belli bir tolerans eklenerek algoritmanın 2. 

durumu da kapsaması sağlanmıştır. 

1   PKAD‟ler kümesi ve 2  iyileştirilmiş PKAD‟ler kümesi olmak üzere; 1  

kümesini 2  kümesine dönüştüren algoritma Şekil 2.22‟de verilmiştir. Algoritmada 

geçen öbeklerin kesişme şartı iki dikdörtgenin kesişim şartı kullanılarak bulunur. 

Ġki Dikdörtgenin KesiĢim ġartı 

İki boyulu görüntü uzayında birbirlerine iki dikdörtgenin kesişip kesişmediğini 

bulabilmek dikdörtgenler koordinatları birbirleriyle karşılaştırılmıştır. iR , Rj bir 

dikdörtgen, )(),(),(),( iiii RBRTRRRL  sırasıyla iR  dikdörtgenin sol, sağ, üst ve alt 

konumları ve ))(),((),( jijimaks RLRLmaksRRL   iR , Rj dikdörtgenlerinin sol 

konumlarının en sağda olanını veren fonksiyon olsun. 

),(),,(),,( minmin jijimaksji RRBRRTRRR  de benzer şekilde tanımlandığında; iki 

dikdörtgenin kesişim şartı 

   ),(),(),(),( minmin jijimaksjijimaksji RRBRRTRRRRRLRR   

şeklinde  ifade edilir. 

 

(2.12) 
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Kesişim şartı; yatay yönde ayrık ama birbirine olan uzaklığı belli bir eşiğin (T) 

altında olan dikdörtgenleri birleştirecek şekilde denklem 2.13‟te ifade edilmiştir. 

   TRRBRRTRRRRRLRR jijimaksjijimaksji  ),(),(),(),( minmin   

Şekil 2.23 ‟te PKAD‟lerin iyileştirilmesi  işleminin sonucu verilmiştir. 

Şekil 2.23 PKAD iyileştirme sonuçları 

Ф2 

İşlenmemiş

öbek şeç

Başka öbek ile
kesişiyor mu?

Öbeği

işlenmiş
işaretle

Birleştir

İşlenmemiş

Öbek Kaldı

mı?

Son

Ф1 

Şekil 2.22 PKAD iyileştirme  algoritması 

(2.13) 
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2.3.5 Plaka Karakter Aday Dikdörtgenlerinin Ġndirgenmesi 

Bir önceki alt kısımda, 2 ; iyileştirilmiş plaka karakter aday dikdörtgen 

(PKAD)‟leri kümesi elde edilmişti. 2  kümesi incelendiğinde; küme içerisindeki 

PKAD‟lerin büyük bir kısmının, gerçek plaka karakteri olmayan öbeklerden yani 

gürültülerden oluştuğu görülür. 2  kümesinin içersinde gürültü ne kadar fazla ise, 

plaka yer saptama işlemi de o oranda zorlaşacaktır. Bu nedenle 2  kümesi 

olabildiğince gürültülerden arındırılmalıdır. 

2  kümesini indirgeyebilmek için, referans alınan veritabanı incelenerek gerçek 

plaka karakterleri ile gürültüleri birbirinden ayırt eden üç kriter saptanmıştır. Bu 

kriterlerden ilk ikisi plaka karakterlerinin boyutu ile ilgilidir. Plaka karakterlerinin 

boyutu; farklı plaka fontları, kamera ile araç arasındaki mesafenin değişkenliği ve 

çözünürlük gibi faktörler nedeniyle değişkendir. Bu değişkenliğe rağmen farklı 

boyuttaki tüm karakterleri içine alan sınır değerler elde edilmiştir. Bu değerlerin 

üzerinde çalışılan veritabanına bağımlı olduğuna dikkat edilmelidir.  

2.3.5.1 Küçüklük Kuralı 

Küçüklük kuralı yüksekliği belli bir değerin altında olan gürültüleri eler. Küçüklük 

kuralını uygulayan indirgeme dönüşümü ( 1 ) 



 


silhaldeaksi

tutyiiiseKYi

,

)'(,)(
)(

2min2

21   

şeklinde tanımlanır. minKY olabilecek en küçük plaka karakter yüksekliğidir. 

2.3.5.2 Büyüklük Kuralı 

Büyüklük kuralı benzer şekilde yüksekliği belli bir değeri aşan gürültüleri eler. 

Büyüklük kuralını uygulayan indirgeme dönüşümü ( 2 ) 



 


silhaldeaksi

tutyiiiseKYi maks

,

)'(,)(
)(

22

22   

şeklinde tanımlanır. maksKY  olabilecek en büyük plaka karakter yüksekliğidir. 

(2.14) 

(2.15) 
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2.3.5.3 Çomak Kuralı 

Çomak uzunluğu, karakterleri oluşturan çizgi yada eğrilerin kalınlık miktarıdır. 

Yukarıdan aşağıya doğru bir karakteri taradığımızda, karakter genişliği karakterin 

şekilsel özelliklerine bağlı olarak değişir, ancak harfin belli bir bölümünün genişliği 

çomak uzunluğu kadar olur. Karakterdeki bu özellik kullanılarak 3  çomak  kuralı  

 



 


silhaldeaksi

tutyiiiseRiR KÇKÇ

,

)'(,)(
)(

2min2

23  

şeklinde tanımlanır. İfadede geçen maksKÇ  olabilecek en geniş çomağın uzunluğu 

olmak üzere; KÇR  bir karakterin maksKÇ ‟tan dar olan satırlarının toplam satır sayısına 

oranıdır. minKÇR  ise  plaka karakterlerinde KÇR ‟nin alabileceği en küçük değerdir. 

Bu üç kuralın uygulanarak 2  kümesinin indirgenmesi ile 3  kümesi elde edilir: 

)))((( 23213  
 

Şekil 2.24‟te plaka karakter aday dikdörtgen (PKAD)‟lerinin indirgenmesi sonucu 

gürültülerin büyük bir kısmının elenmiş olduğu görülmektedir. 

 

Şekil 2.24  PKAD‟lerin indirgenmesi; (a) Giriş görüntüsü, (b) İndirgenmiş ayrıtlarla eşikleme, (c) 

İndirgenmiş PKAD‟ler. 

 

 

 

(a) 

(b) (c) 

(2.16) 

(2.17) 
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2.4 Plaka Adaylarının Bulunması 

Bu kısımda plaka yer saptamanın son adımı olan plaka karakter aday (PAD) ‟larının 

elde ediliş yöntemi anlatılacaktır. İlk olarak; bir önceki adımda bulunan plaka 

karakter aday dikdörtgen (PKAD) ‟leri birleştirilip, PAD‟ler elde edilecektir. Daha 

sonra; plaka arka-plan bölgesi dikkate alınarak, PAD‟ler iyileştirilecektir. Son olarak; 

PAD‟lerin plaka bölgesine benzerlik oranına bakılarak kimi PAD‟ler elenecektir. Bu 

adımlar arasında oluşan veri akışı Şekil 2.25‟teki gibi olacaktır. 

Burada; 3  indirgenmiş PKAD‟ler kümesi, 1  PAD‟ler kümesi, 2  iyileştirilmiş 

PAD‟ler kümesidir ve 3  İndirgenmiş PAD‟ler kümesidir.  

2.4.1 Plaka Aday Dikdörtgenlerinin Elde Edilmesi 

Plaka aday dikdörtgen (PAD)‟lerinin bulunması için bir önceki adımda elde edilen 

plaka karakter aday dikdörtgen (PKAD)‟lerinin birleştirilmesi gerekir. PAD‟leri 

oluşturabilmek için, üzerinde çalışılan veritabanından elde edilen çeşitli PKAD 

kümeleri incelenmiş ve PKAD‟lerin birleşmesi için, sağlamaları gereken 3 adet kural 

belirlenmiştir. 

1. Genişlik kuralı 

2. Yükseklik kuralı 

3. Sayı Kuralı 

PAD‟lerin 

İndirgenmesi 

 

PAD‟lerin Elde 

Edilmesi 

PAD‟lerin 

İyileştirilmesi 

 

3

3

2

1

Şekil 2.25  PAD‟lerin elde edilmesi - veri akış şeması 
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Bu kurallar sırasıyla açıklanacaktır. 

1. Genişlik kuralı 

Genişlik kuralı birleşecek iki PKAD arasında boşluğun belirlenmiş sınırlar içinde 

kalmasını sağlar. Plakayı oluşturan plaka karakterleri arasında belirli miktarda 

boşluklar bulunur. Bu boşluklar harf ve karakter gruplarının kendi içlerinde dar iken, 

harften karaktere yada karakterden harfe geçişlerde geniş olmaktadır. Genişlik 

miktarı, iki karakter arasında olabilecek en büyük boşluk miktarı olarak 

belirlenmiştir. Belirlenen miktarın veritabanına bağımlılığına dikkat edilmelidir.  

                    ; G İstatistiksel olarak, iki plaka karakteri arasında bulanan en büyük 

mesafe ve )( iRW iR ‟nin genişliğini veren fonksiyon olmak üzere genişlik kuralı  

 GRWRWRRW  )()()( 2121   

şeklinde tanımlanır. 

G arttıkça iki PKAD‟nin birbirinden uzaklaşma şansı artarken, G‟nin küçülmesi 

PKAD‟leri birbirine yakın olmaya zorlar. 

2. Yükseklik kuralı 

Yatay yönde birbirlerine yakın oldukları için genişlik şartını sağlayan, ancak düşeyde 

çok farklı konumlarda yer alan PKAD‟lerin, PAD oluşturmak üzere birleşmemeleri 

gerekir. Ancak PKAD‟lerin düşey konumları arasındaki fark; plaka karakter 

yüksekliklerinin farklı olmasından yada plakanın eğik olmasından da 

kaynaklanabilir. Yükseklik kuralı bu iki durumu dikkate alarak birleşecek 

PKAD‟lerin düşey konumları arasında oluşabilecek farkı dengeler.  

3, 21 RR

(2.18) 
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                    ,  Y1  yükseklik katsayısının alt sınırı,  Y2 yükseklik katsayısının üst sınırı 

ve )( iRH  iR ‟nin yüksekliğini veren bir fonksiyon olmak üzere yükseklik kuralı 

    22121121 )()()()()( YRHRHRRHYRHRH   

şeklinde tanımlanır. Y2: 121  YY  şartını sağlarken
 

 )()(

))(),1((

21

2
1

RHRH

RHRHmaks
Y


  

şeklinde olmalıdır. Y1, Y2‟nin birleşen iki dikdörtgenin birleşme öncesindeki 

dikdörtgenlerden daha küçük olmamasını garantiler. Y2 büyüdükçe dikdörtgenler 

dikey yönde ayrıklaşır.  Y2 > 1 olduğunda, iki dikdörtgenin yatay doğrultuda kesişen 

hiçbir kısımları kalmaz.   

3. Sayı Kuralı 

Oluşan PAD belli sayıda PKAD içermelidir. Bir plakada en az 5 en fazla 8 karakter 

bulunur. PKAD‟lerin bulunması aşamasında oluşabilecek aksaklıklar dikkate 

alınarak (örneğin iki karakterin birbiriyle yapışması) PAD‟nin en az 4 karakter 

içermesi şartı konmuştur. Bu aşamada PKAD‟ler arasında bir eleme yapılamayacağı 

için PAD‟nin içerdiği PKAD sayısına bir üst sınır konmamıştır. 

A i Aynı genişlik ve yükseklik şartını sağlamış PKAD‟lerin oluşturduğu kümeler 

kümesinin bir elemanı ve n(Ai)  Ai kümesinin eleman sayısı olmak üzere; sayı kuralı  

n(Ai) 4    

şartını sağlamalıdır. Tanımlanan birleşme kriterleri altında PKAD‟ler kümesini,       

PAD'ler kümesine dönüştüren algoritma Şekil 2.26 ‟da, elde edilen örnek sonuç 

Şekil 2.27‟de verilmiştir. 

3, 21 RR

(2.20) 

(2.21) 

(2.19) 
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Şekil 2.27  PAD'nin elde edilmesi 

İşlenmemiş

dikdörtgen

şeç

Başka

dikdörtgenle

birleşiyor

mu?

Dikdört

geni

işaretle

Birleştir

yeniyi sakla,

birleşenleri sil

Birleşmemiş

Dikdörtgen

Kaldı mı?

Son

Şekil 2.26  PAD oluşturma algoritması 

Ф3 

Ω1 
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2.4.2 Plaka Aday Dikdörtgenlerinin ĠyileĢtirilmesi 

Plaka karakter aday dikdörtgen (PKAD)‟lerinin birleştirilmesi ile elde edilen plaka 

aday dikdörtgen (PAD)‟leri çok büyük oranda plaka bölgesini yakalar. Ancak plaka 

bölgesi civarında, özellikle plakanın sağında ve solunda plaka karakterine benzeyen 

gürültüler nedeniyle PAD gereğinden büyük bulunabilmektedir. Bir başka problem 

bulunan görüntü ayrıtların yetersiz kalması sonucu bazı PKAD‟lerin kaçırılmasıdır. 

Bu durumda bulunan PAD gerçek plaka bölgesine göre daha küçük olacaktır. Bu alt 

kısımda; plaka bölgesinin daha kesin olarak bulunması için plaka arka-plan renk 

bilgisi nasıl kullandığı anlatılacaktır.  

Plaka görüntüsüne dikkat edildiğinde plaka karakterlerinin aynı arka-plan üzerinde 

yüzdüğü görülür. Bütün bir resim içinde bu alanın bulunması oldukça zordur. Ancak 

yaklaşık bir plaka bölgesi elde edildikten plaka arka-plan bilgisi plaka yerini daha net 

tespit etmek için kullanılabilir. ÇOM-APT sisteminde de plaka arka-plan renk bilgisi 

kullanılmıştır. Ancak ÇOM-APT sisteminde bulunan PAD‟lerin plaka bölgesini 

kapsadığı varsayılmış, bu bölge içerisinde plaka aranmıştır. Geliştirilen plaka yer 

saptama yönteminde ise bulunan PAD gerçek plaka bölgesinde daha dar 

olabilmektedir. Bu nedenle arka-plan bilgisi duruma göre bulunan PAD‟yi; 

genişletecek yada daraltacak şekilde kullanmalıdır. 

Arka-plan bulmak için temel araç olarak 2.3.3 alt kısmında anlatılan öbek boyama 

algoritması kullanılmıştır. Bulunan PAD içindeki en büyük arka-planın plaka      

arka-planı olduğu varsayılmıştır. PAD‟nin sınırlarını kesin olarak bulabilmek için 

dikdörtgen sınırları değişik oranlarda büyütülerek elde edilen arka-plan öbekleri 

kıyaslanmıştır. Geliştirilen algoritma Şekil 2.28‟deki gibidir. Algoritmada geçen 

maksBG
 
PAD içindeki en büyük arka-plan,   PAD genişletme miktarı,   Arka-

plandaki genişleme miktarı ve  T  genişletmenin devam etmesi için gerekli minimum 

büyüme miktarıdır. 
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Eğer PAD gereğinden fazla geniş ise; plaka arka-planı daha dar bulunarak bu 

genişlik daraltılır (Şekil 2.29). Eğer PAD gereğinden daha dar ise; kademeli 

genişletme ile PAD plakayı kapsayacak şekilde genişletilir (Şekil 2.30). 

bul

    < T

PDA' yı sağa doğru

kadar genişlet

bul

    < T

PDA' yı sola doğru

kadar genişlet

bul

Son

maksBG

maksBG

maksBG









E 

E 

H 

H 

Şekil 2.28  PAD'lerin iyileştirilmesi algoritması 
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(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

Şekil 2.29  PAD'nin daraltılarak İyileştirilmesi: (a) Plaka bölgesi, (b) Eşiklenmiş görüntü, (c) 

PKAD‟ler, (d) PKA, (e) İyileştirilmiş PDA. 

  

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

Şekil 2.30  PAD'nin genişletilerek iyileştirilmesi : (a) Plaka bölgesi, (b) Eşiklenmiş görüntü, (c) 

PKAD‟ler, (d) PKA, (e) İyileştirilmiş PDA. 
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2.4.3 Plaka Aday Dikdörtgenlerinin Ġndirgenmesi 

Bir önceki alt kısımda, 2 ; iyileştirilmiş plaka aday dikdörtgen (PAD)‟ler kümesi 

elde edilmişti. Gerçek plaka bölgesi elde edilen PAD‟lerden sadece bir tanesidir. 

Diğer PAD‟ler plaka bölgesinin karakteristiğini gösteren ancak plaka olmayan 

bölgelerdir. Gerçek plaka ile bulunan PAD‟ler karşılaştırıldığında plaka boyutlarına 

bakılarak PAD‟lerde bir indirgeme yapılabileceği görülmüştür. Ancak bu aşamada 

PAD kümesinin tek bir adaya indirgenmesi her zaman mümkün olmaz değildir. 

Plaka tanıma sistemlerinde nihai olarak sunulacak tek sonuç, karakter tanıma 

adımından sonra yapılır.  

İndirgenmiş 3  kümesi 

  )})((W)(W:{ minmaksmin23 maksii HRiHHRWR   

şeklinde tanımlanır. İstatistiksel olarak Wmaks en büyük plaka genişliği, Wmin  en 

küçük plaka genişliği, Hmaks en büyük plaka yüksekliği  ve Hmin olabilecek en küçük 

plaka yüksekliğidir. İfadede geçen W(Ri) Ri„nin genişliğini, H(Ri) Ri„nin yüksekliğini 

veren birer fonksiyondur.  

(2.22) 
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2.5 Örnek Sonuçlar 

 

Şekil 2.31‟da Türk plakalı bir tır görülmektedir.. (b)‟de ayrıtlar üzerinden yer bulma 

oldukça zor gözükürken, ayrıtların (c) ve plaka karakter aday dikdörtgenlerinin (d) 

indirgenmesi plaka kolaylıkla bulunmuştur (f). 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

Şekil 2.30  Örnek - 1: (a) Giriş görüntüsü, (b) Ayrıtlar, (c) İndirgenmiş ayrıtlarla eşiklenmiş 

görüntü, (d) Plaka karakter adayları (e) Plaka adayı dikdörtgeni  (PAD) (f) İyileştirilmiş PAD. 
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Şekil 2.32‟de odak ayarı düzgün olmayan bir kameradan gündüz çekilmiş bir tır 

görüntüsü görülmektedir. Tır ile kamera arasındaki mesafe fazla olduğundan plaka 

karakter adayları oldukça küçülmüştür. Buna rağmen plaka yeri saptanmış (e) ve 

arka plan renk bilgisi yardımıyla plaka yeri iyileştirilmiştir (f). 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

Şekil 2.31  PYS Örnek - 2: (a)  Giriş görüntüsü, (b) Ayrıtlar, (c) İndirgenmiş ayrıtlarla eşiklenmiş 

görüntü, (d) Plaka karakter adayları (e) Plaka adayı dikdörtgeni  (PAD) (f) İyileştirilmiş PAD. 
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Şekil 2.33‟de gece çekilmiş bir araç görüntüsü görülmektedir. İnsan gözünün 

görmekte zorlanacağı kadar karanlık olan bu görüntüde, plaka karakterleri (d) ve 

plaka bölgesi (f) doğru bir şekilde bulunmuştur.  

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

Şekil 2.32  PYS Örnek - 3: (a)  Giriş görüntüsü, (b) Ayrıtlar, (c) İndirgenmiş ayrıtlarla eşiklenmiş 

görüntü, (d) Plaka karakter adayları (e) Plaka adayı dikdörtgeni  (PAD) (f) İyileştirilmiş PAD. 
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Şekil 2.34‟te gece çekilmiş bir araç görüntüsü görülmektedir. Araç plakası eğri 

olmasına karşın plaka karakter adayları (d) ve plaka bölgesi (f) doğru bir şekilde 

bulunmuştur.  

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

Şekil 2.33  PYS Örnek - 4: (a)  Giriş görüntüsü, (b) Ayrıtlar, (c) İndirgenmiş ayrıtlarla eşiklenmiş 

görüntü, (d) Plaka karakter adayları (e) Plaka adayı dikdörtgeni  (PAD) (f) İyileştirilmiş PAD. 
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Şekil 2.35‟te gündüz çekilmiş bir tır görüntüsü görülmektedir. Kameranın 

konumundan dolayı görüntüde ciddi bir perspektif oluşmuş ancak bu durum plaka 

yer saptamayı etkilememiştir.. 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

Şekil 2.34  PYS Örnek - 5: (a)  Giriş görüntüsü, (b) Ayrıtlar, (c) İndirgenmiş ayrıtlarla eşiklenmiş 

görüntü, (d) Plaka karakter adayları (e) Plaka adayı dikdörtgeni  (PAD) (f) İyileştirilmiş PAD. 
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Şekil 2.36‟da gece çekilmiş bir araç görüntüsü görülmektedir. Önceki örneklerden 

farklı olarak burada plaka arka planı siyah,  plaka karakterleri ise beyaz renktedir. 

Geliştirilen plaka yer saptama yöntemi bu durum içinde  plaka yerinin doğru bir 

şekilde bulunmuştur.  

 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

Şekil 2.35  PYS Örnek - 6: (a)  Giriş görüntüsü, (b) Ayrıtlar, (c) İndirgenmiş ayrıtlarla eşiklenmiş 

görüntü, (d) Plaka karakter adayları (e) Plaka adayı dikdörtgeni  (PAD) (f) İyileştirilmiş PAD. 
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3. DENEYSEL SONUÇLAR VE ÇIKARIMLAR 

Son bölüm, geliştirilen plaka yer saptama (PYS) yönteminin başarımını ölçmeye 

ayrılmıştır. Bölüm 3 kısımdan oluşmaktadır. 

 İlk kısımda PYS işleminin ne kadar iyi yapıldığını ve PYS yönteminin plaka 

tanıma başarımına olan etkisini gösteren ölçütler geliştirilmiştir.  

 İkinci kısımda; tanımlanan başarım ölçütleri baz alınarak geliştirilen PYS 

yöntemin başarımı ölçülmüş ve ÇOM-APTS‟nin PYS yöntemiyle 

karşılaştırılmıştır. Yer bulma başarımının yanı sıra geliştirilen yöntemin plaka 

tanımaya olan etkisini görebilmek için PYS ÇOM-APTS‟ye tümleştirilmiştir. 

Farklı veritabanları için tümleştirilmiş sistemin başarımı ölçülmüştür ve plaka 

tanımanın değişik adımlarında meydana getirdiği iyileşme ölçülmüştür. 

 Son kısımda elde edilen PYS başarımı ele alınmış ve bu başarımın nasıl 

arttırılabileceği tartışılmıştır. 
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3.1 Ölçütler 

Başarım ölçütleri;  plaka tanımanın her bir adımda (bk. 1.1.3.2 alt kısmı) ulaşılan 

başarımı ayrı ayrı ölçebilecek şekilde geliştirilmiştir. Bu kısımda ilk olarak plaka 

yerinin ne kadar iyi saptandığını gösteren yer bulma ölçütü tanıtılacaktır. Ardından 

karakter bölütleme ve karakter tanıma ölçütleri ele alınacaktır. Daha sonra plaka 

tanımanın ne kadar iyi yapıldığını gösteren plaka tanıma ölçütü tanıtılacaktır. Son 

olarak plaka aday sayısı  ölçütü anlatılacaktır. 

3.1.1 Plaka Yer Saptama Ölçütü 

Plaka yer saptama (PYS) başarımını ölçebilmek için gerçek plaka bölgesi ile bulunan 

plaka aday dikdörtgen (PAD)‟leri karşılaştırılmıştır. İlk olarak veritabanındaki her 

görüntü için, plaka bölgesini çevreleyen en küçük dikdörtgen işaretlenip, 

saklanmıştır. Daha sonra bulunan PAD‟lar içinde, gerçek plaka dikdörtgenine en 

yakın olanı saptanmıştır. PYS‟nin başarımı olarak kabul bu iki dikdörtgenin 

benzerlik oranı olarak kabul edilmiştir. İki dikdörtgenin benzerliğini ölçebilmek için 

Tanimoto benzerliği [23] kullanılmıştır. 

R1, R2 iki dikdörtgen olmak üzere Tanimoto  benzerliği (S) 

)(

)(

21

21

RRAlan

RRAlan
S




  

şeklinde tanımlanır. İki dikdörtgen birbiriyle tam çakışması durumunda S = 1 ile en 

yüksek değeri alırken, ayrık iki dikdörtgen için S = 0 ile en düşük değeri alacaktır. 

Buna göre veritabanındaki N adet giriş görüntüsü için PYS başarımı (SN) 


N

S
S i

N  

şeklinde tanımlanabilir. Burada Si  3.1 ifadesine göre veritabanındaki i. görüntü için, 

gerçek plaka dikdörtgeni ile bulunan plaka adayı arasındaki benzeşimdir. 

(3.1) 

(3.2) 
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3.1.2 Plaka Karakter Bölütleme Ölçütü 

Karakter bölütleme ölçütü; plaka bölgesindeki karakterleri birbirinden ne kadar iyi 

ayrıklaştırabildiğini ölçmek üzere geliştirildi. Veritabanındaki i. örnek için di farkı 

di = Ko - Kb 

şeklinde tanımlanır. Burada Ko  plakadaki karakter sayısı, Kb bulunan karakter 

sayısıdır. N örnek için karakter bölütleme ölçütü (Dn) 

N

d
D

i

n




||
 

şeklinde tanımlanır. İdeal durumda Dn = 0 olmalıdır.  

Bir veritabanı için di < 0 bulunan örneklerin sayısı Kk olsun. Kk „nin düzgelenmiş 

değeri (Kkn) 

N

K
K k

kn   

şeklinde tanımlanır. Kkn değerinin düşük olması, bölütlenmenin iyi yapıldığını 

gösterir.  

di = 0 bulunan örneklerin sayısı Ke olsun. Ke „nin düzgelenmiş değeri (Ken)  

N

K
K e

en   

şeklinde tanımlanır. Ken değerinin yüksek olması, bölütlenmenin iyi yapıldığını 

gösterir. İdealde Ken = 0 olmalıdır. Bu durum; bütün örnekler için plakadaki karakter 

sayısının bulunan karakter sayısına eşit olması demektir.  

di > 0 bulunan örneklerin sayısı Kb olsun. Kb „nin düzgelenmiş değeri (Kbn) 

N

K
K b

bn   

şeklinde tanımlanır. Kbn değerinin düşük olması, bölütlenmenin iyi yapıldığını 

gösterir. Bütün örnekler bu üç kümeden birine düşeceğine göre 1 bnenan KKK  

olacaktır. 

(3.3) 

(3.4) 

(3.5) 

(3.6) 

(3.7) 
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3.1.3 Plaka Karakter Tanıma Ölçütü 

Plaka karakter tanıma başarımı, plaka karakterlerinin ne kadar iyi tanındığının bir 

ölçütüdür. Bir plaka için karakter tanıma başarımı ( kiT ) di = 0 olmak üzere 

100
gi

di

ki
K

K
T  

şeklinde tanımlanır. Burada Kdi bir plaka için doğru olarak tanınan karakter sayısıdır. 

N adet plaka içeren bir veritabanı için karakter tanıma başarımı ( kT  ) 

100

1

1 









N

i gi

N

i di

k

K

K
T  

şeklinde tanımlanır.  

Bir plakanın doğru tanınabilmesi için plakada her bir karakterin doğru olarak 

tanınması gerekir. Plakadaki sadece bir karakterin dahi yanlış tanınması, diğer 

karakterler doğru tanınsa dahi plakanın yanlış tanınması demek olur. Karakter tanıma 

başarımı Tk1 olan bir sistemi ele alalım ve plaka tanımanın diğer bütün adımlarının 

(yer bulma, karakter bölütleme) doğru yapıldığını varsayalım. Bu durumda plaka 

tanıma başarımı yalnızca karakter tanıma başarımına bağlı olacaktır. Tanınacak 

plakalarda ortalama n adet harf var ise, plaka tanıma başarımı Tp  3.10 denklemi ile 

hesaplanır. 

n

kp TT )100/( 1  

Tk1 = %90 ve n = 7 için; Tp = (0.9)
7
 = 0,48 olacaktır. 

Karakter tanıma başarımının plaka tanımada ne kadar etkili olduğunu, örnekte 

verilen plaka tanımadaki dramatik azalış göstermektedir. 

(3.8) 

(3.9) 

(3.10) 
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3.1.4 Plaka Tanıma Ölçütü 

Plaka tanıma ölçütü (Tp), plakaların hangi doğrulukta tanındığının bir ölçütüdür. Tp 

ölçütü  

100
N

T
T d

p  

şeklinde  tanımlanır. Td; Kg = Kd olan örneklerin sayısı, yani plaka karakter sayısı ile 

bulunan karakter sayısının eşit olduğu ve plaka karakterlerinin tamamının doğru 

olarak tanındığı örneklerin sayısıdır.  

Plaka tanımanın yanlış yapılmasının değişik nedenleri olabilir. Plakadaki hiç 

tanımamakla, örneğin bir karakterini yanlış tanımayı birbirinden ayırt edebilmek için 

4 ölçüt daha geliştirilmiştir. 

1. Fazla Bulma 

di > 0 iken Kg = Kd olan örneklerin toplamı Tf olsun. Bu durumda plaka 

karakterlerinin tümü doğru olarak bulunmuş ancak bazı gürültülerde fazladan 

karakter olarak algılanmıştır. Tf „in düzgelenmiş değeri (Tfn)  

100
N

T
T

f

fn  

şeklinde tanımlanır. 

2. Eksik bulma 

di < 0 iken Kb = Kd olan örneklerin toplamı Te olsun. Bu durumda bulunan 

karakterlerin tümü doğrudur ancak plaka karakterlerin bazıları kaçırılmıştır. Te „nin 

düzgelenmiş değeri (Ten) 

100
N

T
T e

en  

şeklinde tanımlanır. 

(3.11) 

(3.12) 

(3.13) 
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3. Tek Hata 

di = 0 iken; Kg = Kd + 1 olan örneklerin toplamı Th1 olsun. Bu durumda eşit sayıda 

karakter bulunmuş ve biri hariç tümü doğru tanınmıştır Th1 „in düzgelenmiş değeri 

(Th1n) 

1001

1 
N

T
T h

nh  

şeklinde tanımlanır. 

4. İki Hata 

di = 0 iken; Kg = Kd + 2 olan örneklerin toplamı Th2 olsun. Bu durumda eşit sayıda 

karakter bulunmuş ve biri hariç tümü doğru tanınmıştır Th2 „in düzgelenmiş değeri 

(Th2n) 

1002

2 
N

T
T h

nh  

şeklinde tanımlanır. 

3.1.5 Plaka Aday Sayısı 

Plaka yer saptama (PYS) adımı sonunda plaka adaylarının birden fazla olabileceğini 

2.4.3‟te gördük. PYS adımında elenmeyen adaylar plaka tanımanın son adımına 

kadar taşınır. Her bir plaka adayı, plaka tanıma sistemine bir işlem yükü getirir. 

Sistemin daha hızlı çalışabilmesi için PYS‟nin ürettiği plaka adaylarının mümkün 

olduğunca az olması gerekmektedir. Bu durum dikkate alınarak PYS‟nin bir plaka 

için kaç aday bulduğu hesaplanmıştır. Bir veritabanı için bulunan plaka aday sayısı 

(Pa) 


N

P
P ai

a  

şeklinde hesaplanır. Burada Pai bir plaka için bulunan aday sayısıdır. 

 

(3.14) 

(3.15) 

(3.16) 
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3.2 Deneysel Sonuçlar 

Bu kısımda elde edilen sonuçlar açıklanacaktır. İlk olarak başarımın ölçüldüğü 

veritabanı, geliştirilen yöntemin karşılaştırılacağı yöntem ve sistemler ve test yapılan 

sistemin özellikleri tanımlanacaktır. Daha sonra gelen alt kısımlarda; her bir plaka 

tanıma adımı için elde edilen başarımlar teker teker açıklanacaktır.  

3.2.1 Tanımlar 

Yöntemler ve Sistemler 

PYS başarımının ölçülebilmesi için  3 PYS yöntemi birbirleriyle karşılaştırıldı: 

 ÇOM-PYS  :  İTÜ Çoğul Ortam Merkezinde geliştirilen yöntem. 

 EF-PYS  :  Ayrıt indirgemenin ÇOM-APTS‟ye tümleştirilmesi ile elde 

edilen yöntem. 

 TEZ-PYS  :  Tez çalışmasında geliştirilen yöntem. 

APTS başarımının ölçülebilmesi için geliştirilen PYS yöntemi ÇOM-APTS 

sistemine tümleştirildi.  Böylelikle karşılaştırma yapılabilecek iki sistem oluşturuldu: 

 ÇOM-APTS 1 :  İTÜ Çoğul Ortam Merkezinde geliştirilen sistem. 

 ÇOM-APTS 2 : Tez çalışmasında geliştirilen PYS yönteminin ÇOM-APTS 

1‟e uyarlanması ile elde edilen sistem. 

Veritabanları 

Testler 2.1.3 alt kısmında bahsi geçen veritabanından rast gele seçilerek oluşturulmuş 

4 veritabanı üzerinde yapıldı. 

1. TR-TIR  :  282 Adet Türkiye Tır Plakalarından Oluşan Veritabanı  

2. TR-ARAÇ :  214 adet Türkiye araç plakalarından oluşan veritabanı  

3. K-TIR  :  99 adet uluslararası tır plakalarından oluşan veritabanı  

4. K-ARAÇ  :  204 adet uluslararası araç plakalarından oluşan veritabanı  
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Sistem 

Test işlemleri P4 2.0 GHZ işlemcili 256 MB RD-RAM belleğe sahip bir PC‟ye 

kurulu Windows 2000 sistemi üzerinde yapıldı. Uygulamalar hata ayıklama (debug) 

konfigürasyonu ile derlendi.  

3.2.2 PYS BaĢarımı 

ÇOM-PYS ile TEZ-PYS yöntemleri tanımlanan 4 veritabanı için birbiriyle 

karşılaştırıldı. Geliştirilen yöntemin, Sn başarımını, TR-TIR veritabanı için  %7, TR-

ARAÇ veritabanı için %9, K-TIR veritabanı için %8 ve K-Araç veritabanı için %10 

oranında artırdığı gözlendi. Sadece ayrıt indirgemenin ÇOM-APTS‟ye 

tümleştirilmesi ile PYS başarımı; TR-TIR veritabanı için  %3, TR-ARAÇ veritabanı 

için %6, K-TIR veritabanı için %4 ve K-Araç veritabanı için %2 oranında artmıştır. 

Elde edilen sonuçlar Tablo 3.1‟de gözükmektedir.  

Tablo 3.1 – PYS Başarımı 

%SN TR-TIR TR-ARAÇ K-TIR K-ARAÇ 

ÇOM-PYS 83,48 82,93 82,57 83,68 

EF-PYS 86,31 88,62 86,19 85,57 

TH-PYS 90,56 91,55 90,88 93,96 

3.2.3  Karakter bölütleme 

Geliştirilen PYS yöntemi, karakter bölütleme başarımına etkisi olumlu olmuştur. 

Bütün  veritabanları için nD   miktarı düşmüş; bulunan karakter sayısı gerçek 

karakter sayısına yakınlaşmıştır.  enK  başarımı TR-TIR veritabanı için %5, TR-

ARAÇ veritabanı için %2, K-TIR veritabanı için %4 ve K-Araç veritabanı için %2 

oranında artmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 3.2‟de gözükmektedir.  
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Tablo 3.2 – Karakter bölütleme başarımı 

TR-TIR 

 nD  knK  enK  bnK  

ÇOM-APTS 1 0,234 %9,96 %87,54 %2,49 

ÇOM-APTS 2 0,074 %6,74 %92,91 %0,35 

TR-ARAÇ 

 nD  knK  enK  bnK  

ÇOM-APTS 1 0,107 %4,21 %93,46 %2,34 

ÇOM-APTS 2 0,047 %2,82 %95,31 %1,88 

K-TIR 

 nD  knK  enK  bnK  

ÇOM-APTS 1 0,193 %5,93 %86,67 %7,41 

ÇOM-APTS 2 0,111 %4,44 %90,37 %5,19 

K-ARAÇ 

 nD  knK  enK  bnK  

ÇOM-APTS 1 0,157 %4,9 %88,24 %6,86 

ÇOM-APTS 2 0,132 %5,88 %90,02 %3,92 
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3.2.4 Karakter tanıma baĢarımı 

Tablo 3.3 – Karakter tanıma başarımı 

% kT  TR-TIR TR-ARAÇ K-TIR K-ARAÇ 

ÇOM-APTS 1 %96,24 %98,61 %99,06 %97,67 

ÇOM-APTS 2 %97,78 %99,32 %98,99 %98,86 

 

Plaka tanımada; plaka yer saptama ile karakter tanıma adımlarının birbirinden 

bağımsız olması beklenir. Bu durumda geliştirilen PYS yöntemi karakter tanıma 

başarımını etkilememelidir. Ele alınan 4 veritabanı için kT  başarımları birbirine 

yakın olmasına rağmen tamamen aynı değildir. Bunun sebebi kT  başarımının di = 0 

için hesaplanmış olmasındandır. PYS di = 0 olan örnek sayısını değiştirdiği için Tk 

başarımı sınırlı miktarda değişmiştir. 

3.2.5 Plaka Tanıma baĢarımı 

Geliştirilen PYS yöntemi amaçlandığı gibi plaka tanıma başarımını arttırmıştır.    

Plaka tanıma başarımı Tp; TR-TIR veritabanı için %7, TR-ARAÇ veritabanı için %5, 

K-TIR veritabanı için %3 ve K-Araç veritabanı için %5 oranında artmıştır. Elde 

edilen sonuçlar Tablo 3.4‟te görülmektedir. 
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Tablo 3.4 – Plaka tanıma başarımı 

TR-TIR 

 Diğer fnT  
enT  nhT 1  nhT 2  pT  

ÇOM-APTS 1 %9,22 %1,06 %4,26 %11,7 %0,71 %73,05 

ÇOM-APTS 2 %3,91 %0,35 %3,19 %10,99 %1,42 %80,14 

TR-ARAÇ 

 Diğer fnT  
enT  nhT 1  nhT 2  pT  

ÇOM-APTS 1 %2,81 %0,93 %2,8 %7,48 %0,93 %85,05 

ÇOM-APTS 2 %3,74 %0,47 %0,93 %3,74 %0,47 %90,65 

K-TIR 

 Diğer fnT  
enT  nhT 1  nhT 2  pT  

ÇOM-APTS 1 %7,42 %1,48 %4,44 %1,48 %2,22 %82,96 

ÇOM-APTS 2 %5,19 %2,22 %2,22 %2,22 %2,22 %85,93 

K-ARAÇ 

 Diğer fnT  
enT  nhT 1  nhT 2  pT  

ÇOM-APTS 1 %7,85 %2,45 %2,94 %5,39 %1,47 %79,9 

ÇOM-APTS 2 %6,87 %0,98 %2,45 %4,9 %0,49 %84,31 
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3.2.6 Plaka Aday Sayısı ve Hız 

Yöntemler ile PYS adımı sonunda ortaya çıkan aday sayısı (PA) baz alınarak 

karşılaştırılmıştır. Sonuçta geliştirilen yöntem daha az plaka adayı belirlediği 

bulunmuştur. 

Tablo 3.5 – Plaka aday sayısı 

PA TR-TIR TR-ARAÇ K-TIR K-ARAÇ 

ÇOM-APTS 1 3,19 3,84 3,56 3,5 

ÇOM-APTS 2 2,61 2,5 2,68 2,7 

 

Geliştirilen yöntemin sistem çalışma hızına etkisini ölçmek için; 4 veritabanındaki 

tüm görüntülerde plaka tanıma işlemi yapıldı. Geçen sürenin toplam görüntü sayısına 

bulunması ile ortalama plaka tanıma süresi elde edildi. Buna göre geliştirilen yöntem 

ile oluşturulan yeni sistem ÇOM-APTS‟den daha hızlı çalışmaktadır. Kodlar hata 

ayıklama konfigürasyonu ile derlendiği için ortalama plaka tanıma süreleri yüksek 

çıkmıştır. Sürüm konfigürasyonu ile bu süre 1 saniyenin altına düşecektir.  

Tablo 3.6 – Plaka tanıma hızı 

Sistem Hız 

ÇOM-APTS 1 2,83 s 

ÇOM-APTS 2 2,47 s 

 



72 

3.3 Sonuç ve Çıkarımlar 

Yapılan çalışma sonunda ayrıt saptamaya dayalı yeni bir plaka yer saptama (PYS) 

yöntemi geliştirilmiştir. PYS‟nin sadece ayrıt indirgenme özelliği kullanılarak, ayrıt 

saptamaya dayalı mevcut yöntemlerin plaka tanıma başarımları arttırabilir. Çünkü 

ayrıt indirgeme plaka bölgesi içerisindeki ayrıtları koruyup bu bölge dışında kalan 

ayrıtları eleyecek şekilde davranmaktadır. Sonuçlar ÇOM-APTS ile tümleştirilen 

ayrıt indirgemenin PYS başarımının %2 ile %5 oranında arttırdığını göstermiştir. 

Ancak ayrıt indirgeme; düşük kontrastlı görüntülerde, plaka bölgesine düşen ayrıt 

miktarı zaten düşük iken  kullanıldığında başarımı düşürebilir.  

Referans olarak alınan ÇOM-APTS ayrıtlardan plaka bölgesini saptamaya çalışırken 

ilk olarak, yatay doğrultuda oluşan plaka karakteristiği dikkate almış ve plaka 

çizgileri bulmuştur. Daha sonra düşey doğrultuda, çizgiler arasındaki özilintileri 

dikkate alarak plaka adayları bulunmuştur. Geliştirilen yöntemde ise ilk olarak 

düşeydeki özilintiler dikkate alınmıştır. İlk önce plaka karakter adayları daha sonra 

plaka adayları elde edilmiştir. Yapılan ölçümlerde geliştirilen yöntemin yer bulma 

başarımını %7 ile %10 arttığı görülmüştür. Aradaki farkın nedeni düşey doğrultuda 

plaka çizgileri arasında oluşan özilintileri takip etmenin ve plaka adayının sağında ve 

solunda oluşan gürültüleri elemenin zorluğudur. Ayrıca plakanın eğimli olabilmesi 

ilk yöntemi zorlarken, geliştirilen yöntemi çok az etkiler.  

Geliştirilen PYS yönteminde asıl amaç ÇOM-APTS plaka tanıma başarımının 

artmasıdır. Yapılan ölçümlerde plaka tanıma başarımının kabul edilir düzeyde arttığı 

gözlenmiştir. Değişik veritabanları için başarım %3 ile %7 arasında artmıştır. Plaka 

tanıma başarımı PYS başarımından etkilenmiş ancak artım PYS‟deki kadar yüksek 

olmamıştır. Bunun bir nedeni plaka tanıma adımlarının birbirinden tamamen 

bağımsız olmamasıdır. Örneğin karakter bölütleme ve tanıma aşamasında PYS 

sonucu elde edilen bölgenin etrafındaki kimi gürültüler elenerek PYS ile bulunan 

bölge daraltılır.  

Geliştirilen yöntemin bir diğer başarımı plaka tanıma hızını arttırmış olmasıdır. Plaka 

tanıma hızının artması, PYS adımının daha az plaka adayı üretmesinin bir sonucudur.  
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Başarım artımlarına rağmen geliştirilen yöntemin eksik kalan tarafları vardır. 

Bunlardan birisi ayrıt saptama sırasında kullanılan eşik değeridir. Eşik değeri  

görüntüye göre değişir ancak tek bir seviyededir (%1). Kimi düşük kontrastlı 

görüntülerde eşik seviyesinin artırılması gerekmektedir. Yöntem; birden fazla eşik 

seviyesi ile paralel olarak çalışmalı ve elde edilen sonuçları birleştirebilmelidir. 

Eksik kalan diğer bir nokta; eşikleme ile elde edilen plaka karakter aday 

(PKA)‟larının plaka bölütleme aşamasında değerlendirilmemesidir. Birçok örnek için 

ayrıt indirgeme ile eşiklenmiş plaka bölgesinde birbirinden net olarak ayrılan 

PKA‟lar, bölütlenme aşamasında kullanılan eşikleme yöntemleriyle birbirlerine 

yapışmaktadırlar.  

Geliştirilen PYS ile ÇOM-APTS daha başarılı ve daha hızlı bir sistem olmuştur. Elde 

edilen sonuçlar sistem başarımının, şu ana kadar yapılan çalışmalarda ulaşılan plaka 

tanıma başarımlarının çoğunun üstünde olduğunu göstermektedir. Ancak sağlıklı bir 

kıyaslama için; geliştirilen bütün sistemlerin üzerinde çalışabileceği ortak bir 

veritabanına gereksinim vardır.  
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